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:ورقة بحثیة مقدمة إلى  

18/3/2009-16رؤیة مستقبلیة للفترة : ندوة المناھج الدراسیة  

 كلیة التربیة
 

  جامعة السلطان قابوس
 

فلسفة التعلیم بسلطنة عمانإمكانیة إدماج حقوق اإلنسان في المناھج المدرسیة في ضوء   

 رؤیة معاصرة

وجیھة ثابت العاني. د  
 كلیة التربیة 

 جامعة السلطان قابوس
 

  الملخص
 

ال شك أن االرتباط الوثیق بین التربیة وحقوق اإلن سان ی شكل اح د األبع اد المھم ة والمرتبط ة بإع داد اإلن سان          

 حقوق اإلن سان بالمن اھج المدرس یة    ن إمكانیة إدماجھدف ھذه الدراسة لیكشف ع من ھنا جاء. وتأھیلھ في المجتمع

 :في ضوء فلسفة التعلیم بسلطنة عمان وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة أآلتیة

  ما المضامین القیمیة لحقوق اإلنسان والواردة في مبادئ فلسفة التربیة والتعلیم بسلطنة عمان؟ -1

 ة والتعلیم؟ ما البناء التكویني لمنھاج حقوق اإلنسان في التربی -2

ما إمكانیة إدماج المنظومة القیمیة لحقوق اإلنسان في المناھج المدرسیة في ضوء فل سفة التعل یم ب سلطنة            -3

 عمان؟

قیم ة مت ضمنة ف ي مب ادئ فل سفة التربی ة والتعل یم ب سلطنة عم ان          ) 71(أظھرت نت ائج ال سؤال األول أن ھن اك       

الحقوق المدنیة وبنسبة  حیث أن أعلى نسبة سجلت لصالح بعدتعبر عن حقوق اإلنسان متخذة أربعة أبعاد رئیسیة،     

حق وق اإلن سان المرتبط ة بفطرت ھ     بع د  االت صال والتعام ل م ع التكنولوجی ا و    بع د  ثم تلیھا الحقوق المرتبط ة ب    % 49

 .%28 حقوق اإلنسان المرتبطة بوجوده وبنسبة البعد الرابع ھوو% 33 ةحیث حصلتا على نفس النسب

 السؤال الثاني أن ھناك ثالث مكونات متكاملة ومتداخلة یبن ى علیھ ا منھ اج حق وق اإلن سان      كما أظھرت نتائج  

أم ا ال سؤال الثال ث فق د أظھ رت نتائج ھ أن ھن اك ع دة         . مكون المھارات، ومكون المعرفة، ومكون المواق ف   : وھي

، والم  دخل الم  ستقل، م  دخل الوح  دات الدراس  یة : م  داخل إلمكانی  ة إدم  اج حق  وق اإلن  سان ف  ي من  اھج التعل  یم وھ  ي   

والم  دخل االن  دماجي حی  ث أن لك  ل م  دخل خ  صائص ومزای  ا، وبن  اًء عل  ى نت  ائج الدراس  ة ت  م وض  ع العدی  د م  ن            

 .التوصیات والمقترحات
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:ةــــــــمقدم  

یشكل االرتباط الوثیق بین التربیة وحق وق اإلن سان اح د األبع اد المھم ة والمرتبط ة بحی اة            

اعتب  ار أن التربی  ة عل  ى حق  وق اإلن  سان م  ن الموض  وعات المھم  ة الت  ي    األف  راد ف  ي المجتمع  ات ب 

 س اعیاً  ةالم ستدام -ترتبط بالخطط التنمویة وتحدیث المجتمع الذي یتطلع إلى تحقیق التنمیة ال شاملة         

إلى تحقیق استقامة الحیاة االجتماعیة وھذا كلھ ال یتم دون استحضار الحق ف ي التعل یم والن ابع م ن      

ال ی ستقیم دون استح ضار الح ق ف ي     في المجتم ع  فالتح دیث والتط ویر  .  اإلن سان أنھ حق من حق وق    

حف ظ الكرام ة والت سامح وھ ذا     والتعلم، وفي حریة ال رأي، وف ي الح وار والم ساواة والدیمقراطی ة،           

كلھ یتطلب بنیة مفاھیمیة واسعة وواضحة یبنى علیھا التعلیم، حی ث أن تعل یم حق وق اإلن سان ل یس         

ل ذا  . فقط وإنما یشمل أیضا التعل یم م ن اجلھ ا، وكیفی ة احترامھ ا وحمایتھ ا       الحقوق   تعلیمًا حول ھذه  

تعلیم حقوق اإلنسان أمر في غایة األھمیة كونھ یتعل ق بم ساعدة األف راد عل ى تنمی ة إمكان اتھم             فإن  

  وال  شعور بأھمیتھ  ا وب  ضرورة احترامھ  ا وال  دفاع عنھ  ا  ھمإل  ى الح  د ال  ذي یمك  نھم م  ن فھ  م حق  وق  

  . )2007آخرون، عیسان و(

بنیتھ ا  إن التحوالت العدیدة التي تشھدھا األنظم ة التربوی ة الحدیث ة المتمثل ة ف ي فل سفتھا و         

 التربوی  ة م  ن جان  ب آخ  ر،  دافاألھ  تم ص  یاغة ت   اض  وئھورس  التھا الت  ي ف  ي م  ن جان  ب رؤیتھ  ا و

 م ن حاج ة تل ك    ةنابع  الخ، إنما ھ ي  ... والتعلموأسالیب التعلیم وتصمیمھا مناھجإضافة إلى إعداد ال   

بن اء شخ صیتھ   ف ي س بیل   لتجعل من اإلنسان محورھا ال رئیس  غایتھا األنظمة إلى إعادة النظر في  

كم ا وان  . كحق أساسي من حقوقھ كمتعلم من جانب وكفرد یمارس حقوقھ المدنیة م ن جان ب آخ ر      

دثین إل ى  الم ربین المح   التربیة على حقوق اإلنسان ھو أم ر ف ي غای ة األھمی ة كون ھ یتعل ق ب دعوة             

 م  ن ت  صورات وق  یم وم  ا تت  ضمنھانفت  اح المؤس  سة التربوی  ة التعلیمی  ة عل  ى ثقاف  ة حق  وق اإلن  سان  

  ).Dobozy, 2003(وسلوكیات

ومن أج ل الوق وف عل ى دالالت م صطلح حق وق اإلن سان یمك ن الرج وع إل ى من شورات                 

ة اإلع الن   دیباج  وال ى ، 1989 س نة ) جنی ف (األمم المتحدة وال صادرة ع ن مرك ز حق وق اإلن سان           

 الحق وق المتأص لة ف ي طبیعتن ا،    : "إلى أن حقوق اإلنسان ھ ي  العالمي لحقوق اإلنسان التي أشارت      

والتي ال یمكن بدونھا أن نعیش كبشر، فحقوق اإلنسان والحریات األساسیة تتیح لنا أن نط ّور وأن     

جاتن  ا الروحی  ة  ن  ستخدم ب  شكل كام  ل ص  فاتنا الب  شریة وذكاءن  ا ومواھبن  ا ووعین  ا، وأن نلب  ي احتیا    

وتستند ھذه الحقوق إلى سعي الجنس الب شري المتزای د م ن حی اة ت ضمن           . وغیرھا من االحتیاجات  

  )7، ص1995األمم المتحدة، . (االحترام والحمایة للكرامة المتأصلة والقیمة الذاتیة لإلنسان
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ل مجموع ة م ن االمتی ازات تت صل طبیعی ًا بك       " تعریف حق وق اإلن سان بأنھ ا       أیضا ویمكن

 ،ص2001رم ضان والطرابل  سي،  " (ك ائن ب شري یتمت ع بھ ا اإلن سان وی ضمنھا الق انون ویحمیھ ا        

20.(  

 عتب ارات األساس یة  وانطالقا من تعریف حق وق اإلن سان، الب د م ن اإلش ارة إل ى بع ض اال           

عل  ى حق  وق اإلن  سان لم  ا لھ  ا م  ن   الت  ي تنطل  ق منھ  ا أھمی  ة التربی  ة و) 2001(االنت  صاركم  ا بینھ  ا 

  : ا ما یليھلى الفرد والمجتمع على حٍد سواء نذكر منانعكاسات ع

إن تربیة المرء على حقوق اإلنسان عمل یھدف إلى ترسیخ ثقافة تدافع عن اإلنسان، عن  .1

حقوقھ في الوجود والتفكیر والممارسة، وھو أمر لھ مشروعیتھ في عالم مليء بمظاھر 

  .طار المختلفة، ومنھا العربیةانتھاك حقوق اإلنسان، دولیًا وقومیًا، وعلى مستوى األق

إن ھذه التربیة، وألنھا تقصد خدمة الكائن الب شري، ھ ي المقدم ة المنطقی ة والواقعی ة لك ل         .2

عمل ھادف إلى تنمیة العنصر اإلنساني، وتثقیف قیمھ وسلوكھ، كم دخل ض روري لتنمی ة      

  .المجتمع وحداثتھ

لح دیث، ویتعل ق األم ر ب دعوة     إن التربیة على حقوق اإلنسان استجابة لألسلوب التربوي ا       .3

المربین المحدثین إلى انفتاح المؤسسة التربویة التعلیمیة على مح یط األطف ال والم راھقین        

 وھكذا، فإن االنفتاح على ثقافة حقوق اإلنسان ھو انفتاح على ما یعرفھ المح یط      ،والشباب

  .الثقافي واالجتماعي للمتعلمین من تصورات وقیم وسلوكیات

ر إل  ى موق  ع حق  وق اإلن  سان ف  ي ب  رامج التعل  یم ف  ي ال  دول العربی  ة فق  د أش  ار التقری  ر          وب  النظ

إل  ى أن ب  رامج التعل  یم ف  ي معظ  م ) 20،ص 2001(ال صادر ع  ن المعھ  د العرب  ي لحق  وق اإلن  سان  

الدول العربیة سواء ما یتعلق منھا بالمرحلة األساسیة أو الثانویة أو ما تعلق ببرامج دور المعلمین      

لمدرسین، أو م ا اّت صل بب رامج ال دورات التدریبی ة ال سنویة ال تت ضمن ق صدیة ف ي تعل یم              وإعداد ا 

مبادئ حقوق اإلنسان، وال تتضمن دروسا أو حلقات بحث خاصة بھا وإنما ترد في سیاق أخالق ي       

عام، كإشارات متناثرة في ثنایا بعض مواد التدریس وكتبھا، ولذلك ال تأخذ مبادئ حقوق اإلن سان       

ا واالھتمام بھا أولویة خاصة ب ذھن المعل م أو الم درس، وق د ال یع رف أن مھمت ھ اإلش ارة           وتعلیمھ

 الم  واد الت  ي یق  وم عإل  ى ھ  ذه المب  ادئ والحق  وق ب  شكل ص  ریح، واالھتم  ام بھ  ا كاھتمام  ھ بمواض  ی  

بتدریسھا خاصة وان بنیة الكت ب ومنھجیتھ ا ال ت سمح للمعل م أو أن تت رك ل ھ المج ال للمب ادرة ف ي               

(ھ ذا الموض وع وھ ذا م ا أش ار إلی ھ       تعل یم   Flower, 1998 إل ى إن المن اھج الدراس یة ال ی زال     ) 

محتواھا یفتقر إلى مضامین وقیم حقوق اإلنسان في ا لوقت الذي مضى على إعالن الئحة حق وق        

.1998 عاما في العاشر من كانون األول لعام 50اإلنسان   أووبالتالي فم ن المتع ذر عل ى المعل م      
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ملیا، وواقعیا االھتمام بھا أو التعمق في تدریس حقوق اإلن سان خاص ة ف ي حال ة ع دم            المدرس، ع 

. وجود خطة واضحة في توزیع محتوى المادة وأھدافھا على مراحل التعلیم وسنواتھ  

وبالنظر إلى نمط التربیة على حقوق اإلنسان وإمكانیة دمجھا في من اھج التعل یم فق د أش ار       

تربی  ة "، ب  ل ھ  ي "تربی  ة معرفی  ة" لی  ست تربی  ة عل  ى حق  وق اإلن  سانالإل  ى إن ) 2001(االنت  صار

 ال یع  د ق  صدًا نھائی  ًا م  ن ھ  ذه  "بالجان  ب المعرف  ي"بالدرج  ة األول  ى، فاھتم  ام ھ  ذه التربی  ة  " قیمی  ة

وإذا م  ا تب   ین أحیان  ًا أن ھن  اك اھتمام  ًا ب   المحتوى     . التربی  ة، فھ  ي تتوج  ھ باألس   اس إل  ى ال  سلوك     

م  رور إل  ى قناع  ات الف  رد     ھتم  ام ال یتج  اوز كون  ھ م  دخًال أساس  یًا لل    المعرف  ي، ف  إن مث  ل ھ  ذا اال   

وھذا كلھ یعتمد على طبیعة المناھج الدراس یة وبنی ة الكت ب المدرس یة وأص نافھا، الت ي            . وسلوكیاتھ

  : تتخذ ثالثة أشكال من الكتب المدرسیة من حیث طریقة بنائھا وھي

یع المق  ررة وتع  زز   وافی  ة ف  ي المواض   تكت  ب مدرس  یة مبنی  ة تت  ضمن معلوم  ا   -

  .ببعض الوسائل التعلیمیة والتمارین ویحتل النص حجر الزاویة في التألیف

كت  ب مدرس  یة مبنی  ة عل  ى الت  دریبات العلمی  ة ف  ي ش  كل بح  وث وأن  شطة فردی  ة     -

 والفھم واإلدراك ثم بناء استنتاج  ةوجماعیة تركز على دور المعلم في المالحظ      

 .واالستفادة

ذكورین وتح  اول الجم  ع ب  ین الت  دریبات العلمی  ة     كت  ب تأخ  ذ م  ن ال  صنفین الم       -

والمنحى اللفظي ألتألیفي، وھي عادة ما تتصف بضخامة الحجم وإثارة ال شعور     

 .لدى المربین بنوع من التقیید

علما أن استعمال ھذه األنواع الثالثة من الكتب یختلف من فلسفة تعلیمیة إلى أخ رى وم ن    

یة إل ى م ادة دراس یة ثانی ة ف ي إط ار البل د الواح د، ف ي           مرحلة دراسیة إلى أخرى وم ن م ادة دراس          

الوقت الذي وجد أن الشكل الثاني من الكتب المدرس یة ھ و أكث ر ش یوعا ف ي ال سنوات األول ى م ن               

  ).24،ص 2001المعھد العربي لحقوق اإلنسان،( الدراسة في معظم الدول العربیة 

  :أھمیة التربیة على حقوق اإلنسان

مكانة متمیزة في حیاة األف راد وال شعوب، فھ ي تمث ل ع امال م ساعدا       تحتل حقوق اإلنسان   

على إقامة عالق ات ب صفة دائم ة أساس ھا التف اھم واالحت رام، وإذا م ا ات صلت بالتنمی ة، فھ ي تمث ل                

أساسا لتحقیق التنمیة المستدامة في مفھومھا ال شامل، وم ن ھن ا ج اءت أھمی ة التربی ة عل ى حق وق             

:إلى بعض األسالیب التي تتخذھا وھي) 2001،رمضان(اإلنسان حیث أشار   

حق  وق اإلن  سان ال یمك  ن حمایتھ  ا إال إذا عرفناھ  ا وفكرن  ا ف  ي وض  ع    : معرفتھ  ا -

  .اآللیات التي تضمن احترامھا
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حق  وق اإلن  سان ال یمك  ن أن تحم  ى عالمی  ا وب  صفة فعلی  ة إال إذا    : المطالب  ة بھ  ا  -

 .طالب بھا جمیع األفراد بطریقة دائمة ومستمرة

تجاوز طابعھ ا النخب وي وك سر ج دار ال صمت والنف اذ إل ى             :  سلوكا یومیاً  جعلھا -

 . تأعماق المجتمع أفرادا ومؤسسا

ومن ھذه المنطلقات تصبح حقوق اإلنسان أنجع وسیلة لوقایة اإلنسانیة من مخاطر االنتھاكات 

 ویحترم، أي بمختلف أشكالھا، كما أن ھذه التربیة استثمار فعلي لتأسیس مجتمع ُیقّدر فیھ الفرد

علما أن تحقیق التربیة على . أنھا تربیة من اجل حقوق اإلنسان قامت أساسا لحمیتھا والدفاع عنھا

حقوق اإلنسان یتطلب االلتزام بھا من قبل جمیع األفراد بالمؤسسة التربویة بدءا من الطلبة وثم 

ة إدماج حقوق اإلنسان من ھنا جاءت أھمیة ھذه الدراسة للكشف عن إمكانی. جمیع العاملون فیھا

.في مناھج التعلیم في ضوء فلسفة التربیة والتعلیم بسلطنة عمان  

 

:طریقة الدراسة ومنھجیتھا  

استخدمت الباحثة في ھذه الدراسة منھج تحلیل مضمون للمبادئ العامة لفلسفة التربیة 

ئ من معارف وقیم لسلطنة عمان والبالغ عددھا أربعة عشرة مبدءًا، وفقا لما تتضمنھ تلك المباد

.وأسس ترتبط بحقوق اإلنسان  

 تم استخدام الجملة وھي اصغر وحدة للتعبیر عن مضمون حقوق اإلنسان بصورة 

كما تم حساب التكرارات . موضوعیة والواردة في كل مبدأ من مبادئ فلسفة التربیة بسلطنة عمان

ن یعادل وحدة قیمیة بمقدار والنسب المئویة لكل مبدأ بعد أن تم رصد عدد تكراره وإعطاءه وز

درجة واحدة للتقدیر الكمي، كما وأعطیت وحدة قیمیة للجمل المعطوفة أو المكررة بعد أن أھملت 

 الجمل الممھدة للكالم من التحلیل 

 

:مشكلة الدراسة وأسئلتھا  

 في المجتمع دون یستقیمال والتطویرالتحدیث تشیر العدید من الدراسات التربویة إلى أن 

ضار الحق في التعلم، وفي حریة الرأي، وفي الحوار والمساواة والدیمقراطیة، وفي حفظ استح

الكرامة والتسامح وھذا كلھ یتطلب بنیة مفاھیمیة واسعة وواضحة یبنى علیھا التعلیم، حیث أن 

فقط وإنما یشمل أیضا التعلیم من اجلھا وتعلیم تعلیم حقوق اإلنسان لیس تعلیمًا حول ھذه الحقوق 

تعلیم حقوق اإلنسان أمر في ولذا فإن ). Shiman, 1999(لفرد كیفیة احترام الحقوق وحمایتھا ا

غایة األھمیة كونھ یتعلق بمساعدة األفراد على تنمیة إمكاناتھم إلى الحد الذي یمكنھم من فھم 

امة الجمعیة الع  وقد أشارت .حقوق اإلنسان والشعور بأھمیتھا وبضرورة احترامھا والدفاع عنھا
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المسائل المھمة التي تناولتھا  أصبحت من حقوق اإلنسانألة مس إلى أن )2004 (لحقوق اإلنسان

أصبحت من القضایا التي تبنتھا العدید من كما أنھا العدید من المؤتمرات والندوات وورش العمل 

سان، سواء الھیئات والمنظمات الدولیة كھیئة األمم المتحدة والتي انبثقت منھا منظمة حقوق اإلن

حقوق "صیغتھا المتعددة والمعبر عنھا  في في صیغتھا العامة والمعبر عنھا بحقوق اإلنسان، أم

" أو" الحقوق السیاسیة" أو" الحقوق الثقافیة" أو" حقوق الشیوخ"أو " حقوق المرأة"أو " الطفل

الحقوق " أو" ابیةالحقوق النق"أو " الحقوق البیولوجیة" أو" االقتصادیة" أو" الحقوق االجتماعیة

 االعتبارات نجد أن االھتمام بحقوق اإلنسان أخذ یشكل حیزًا واضحًاوبناًء على ھذه " األكادیمیة

 ببعض األیام، مثل یوم اإلعالن العالمي أو یوم دولیة وفي المناسبات واالحتفاالتفي المحافل ال

لة حقوق اإلنسان اھتمامًا یومیًا الطفل أو یوم المرأة ویوم التسامح، وذلك كي یصبح االھتمام بمسأ

ولعل اختیار التربیة كمدخل لنشر ثقافة حقوق اإلنسان . ھادفًا ومسؤوًال وعقالنیًا ومنظماًَ

 متینة إلكساب الفرد ما یحتاجھ من مھارات ومعارف ومواقف إستراتیجیةوترسیخھا ھو بمثابة 

 نتھاكات حقوق اإلنسان، وھذا الللعمل في سبیل الوصول إلى عالم خاٍل من أي شكل من أشكال ا

 من ھنا جاء، )2005الراجحي،  (ال من خالل منھجیة تعلیمیة تقوم على المشاركة والتفاعلإیتم 

ھدف ھذه الدراسة لیكشف عن إمكانیة إدماج حقوق اإلنسان بالمناھج المدرسیة في ضوء فلسفة 

  :ةالتعلیم بسلطنة عمان وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة أآلتی

ما المضامین القیمیة لحقوق اإلنسان والواردة في مبادئ فلسفة التربیة والتعلیم بسلطنة  - 1

 عمان؟

 ما البناء التكویني لمنھاج حقوق اإلنسان في التربیة والتعلیم؟  - 2

ما إمكانیة إدماج المنظومة القیمیة لحقوق اإلنسان في المناھج المدرسیة في ضوء فلسفة  - 3

  عمان؟التعلیم بسلطنة

 

  :عرض نتائج الدراسة ومناقشتھا

  :سیتم عرض نتائج الدراسة وفقا ألسئلتھا

تم اإلجابة عن ھذا السؤال من خالل تحلیل مبادئ فلسفة التربیة  السؤال األول حیث: اوال

مضامین الفكریة وما تحتویھ من مبادئ أساسیة ألوالتعلیم بسلطنة عمان وذلك للكشف عن 

 وواجباتھ في المجتمع على حٍد ھ اإلنسان وكرامتھ ومكانتھ ومسؤولیاتمنطلقھا األساسي حقوق

سواء، من ھنا تم إجراء تحلیل للمضمون الفكري لمبادئ فلسفة التربیة والتعلیم بسلطنة عمان 

 والتي تعكس تطلعات المجتمع العماني المستقبلیة للكشف )2003وزارة التربیة والتعلیم، (

بارھا المساھم الفاعل في التنمیة المجتمعیة الشاملة بالسلطنة، وثم عن حقوق اإلنسان فیھا باعت
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صیاغة تلك الحقوق في قائمة من اجل رصد عدد تكرارھا وتم استخراج النسب المئویة لكل 

  ).1(منھا وكما ھو موضح في ملحق 

 ھ و موض ح ف ي ملح ق     امن خالل تحلیل مبادئ فلسفة التربیة والتعلیم ب سلطنة عم ان، كم        

ین أن كل مب دأ م ن تل ك المب ادئ یحت وي ف ي طیات ھ عل ى العدی د م ن حق وق اإلن سان، حی ث                    تب) 1(

حقا تسعى تلك المب ادئ إل ى تحقیقھ ا م ن خ الل العملی ة التعلیمی ة كح ق         ) 71(وصل مجموعھا إلى  

وبما أن مصدر اش تقاقھا ن ابع م ن العقی دة اإلس المیة      . مكتسب للطالب في جمیع المراحل التعلیمیة     

 ل سامي لح ضرة ص احب الجالل ة ال سلطان ق ابوس ب ن س عید المعظ م حفظ ُھ الُل ھ ورع اُه،            والفكر ا

: 2003وزارة التربی ة والتعل یم،  (إضافة إلى النظ ام ال سیاسي للدول ة وخ صائص المجتم ع العم اني            

حیث نجد أنھا شاملة ومتكاملة ومترابطة في فكرھا ومضمونھا التربوي، وللوقوف على      ) 19-26

  ).1(وق تم عرض تصنیفھا في جدول أبعاد تلك الحق

 

 

)1(جدول   

 أبعاد حقوق اإلنسان في فلسفة التربیة والتعلیم بسلطنة عمان

المبادئ التي وردت  أبعاد حقوق اإلنسان  ت

 فیھا

 الرتبة النسبة  العدد

1. %28 20  12، 5، 4، 1 حقوق اإلنسان المرتبطة بوجوده    3 

2. 14، 10، 6، 5 ،4 حقوق اإلنسان المرتبطة بفطرتھ   23 33%  2 

3. ، 11، 10، 9، 8، 2 حقوق اإلنسان المرتبطة بحیاتھ المدنیة 

13 

35 49%  1 

4. االتصال وق اإلنسان المرتبطة بحق 

 والتعامل مع التكنولوجیا

3 ،4 ،5 ،6 ،13  23 33%  2 

یوضح الجدول أعاله أن أعلى نسبة من حقوق اإلن سان ال واردة ف ي مب ادئ فل سفة التربی ة         

سلطنة عمان كانت من نصیب الحقوق التي ترتبط بالحیاة المدنیة للفرد حیث سجل وزنھا الن سبي        ب

المج ال  والتي ت ضمن   وحقوق اإلنسان المدنیة ةحیث تمحورت حول تأصیل مبدأ المواطن   %) 49(

یمارس نشاطا خاصا بحریة دون تدخل من الغیر طالم ا ان ھ   بان الشخصي لكل عضو في المجتمع   

وی ة واالعت زاز ب الوطن وقیم ھ     ما یخالف القانون، كما وأنھا تعزز الشعور باالنتماء والھلم یرتكب  

بعیدا عن التعصب والتطرف محافظا على ثقافتھ وأصالة قیمھ وھ ذه جمیع ا تمث ل مج االت التعل یم            

كمج االت أساس یة ف ي    ) 2006(والمعم ري  ) 2004(المدني والتي أشار إلیھ ا ك ل م ن بھ اء ال دین            



 10

المدنیة التي تظھر بوضوح بتوج ھ ال سلطنة نح و تعل یم األف راد احت رام الق انون واالعت زاز               التربیة  

  . بھویة وأصالة المجتمع العماني

كما وجاءت حقوق اإلنسان المرتبط بحق التواصل والتعامل مع التكنولوجی ا حی ث ج اءت        

الل فل سفة  ، حی ث یعك س س عي ال سلطنة م ن خ       %)33(بالمرتبة الثانیة وحصلت على وزن نسبي       

) 2000( وھ ذا م ا أش ار إلی ھ رض ا      تالتعلیم لالنتقال إلى مجتمع ق ائم عل ى التكنولوجی ا والمعلوم ا            

بان المجتمعات العربیة تعمل وبكل جٍد على تھیئة شبابھا لھذا التحول الذي أصبح ضرورة الزم ة          

ع  ل م  ع ع  صر  باعتب  اره مفت  اح التق  دم الح  ضاري، كم  ا وان عل  ى المجتم  ع أن یك  ون م  ستعدا للتفا   

  . والتكنولوجیا بكل كفاءة واقتدار وھذا ما أظھرتھ نتائج الدراسةتالمعلوما

%) 33(كما وحصلت حقوق اإلنسان المرتبطة بفطرتھ على المرتبة الثانیة أی ضا وبن سبة        

مؤكدة على أن المبادئ التربویة لفلسفة التربیة تعزز ش عور ال نفس اإلن سانیة بروبی ة اهللا واإلق رار              

الواحد األحد مؤكدة على األصل الذي أوجدت علیھ النفس اإلنسانیة بم ا تمل ك م ن اس تعدادات     باهللا  

فاإلنسان كائن مكرم جعلھ اهللا قادرا على التمیی ز  ) 2003العاني، (وطاقات الظاھرة منھا والكامنة    

إقرأ : " الىبین الخیر والشر ووھبھ اهللا القدرة على التعلم والمعرفة وزوده بكل أدواتھا في قولھ تع      

ل ذا علی ھ أن یتفك ر ویت دبر     ) 5-3:العل ق " (ورُبك األكَرم، الذي علَّم بالقلم، علم اإلن ساَن م ا ل م یعَل م       

ویتمحص ویتبصر ھذا الوجود وان ال یتم إال من خالل تربیة وتعلیم ت ساعده وتق وده إل ى اكت شاف      

ل واردة ف ي فل سفة التعل یم ف ي      ھذا الوجود وھذا ما تسعى ل ھ ال سلطنة م ن خ الل المب ادئ التربوی ة ا          

 .  فلسفتھا

وجاءت حقوق اإلنسان المرتبط بوج وده بالمرتب ة الثالث ة والت ي ح صلت عل ى وزن ن سبي           

حی  ث تعك  س نتیج  ة التحلی  ل ھ  ذه م  دى تمرك  ز مب  ادئ التربی  ة بال  سلطنة ح  ول اإلن  سان       %). 28(

ي بما یمیزه عن غی ره  ووجوده فھو موضوع الدرس العلمي وغایتھ فاحترام حقوق الوجود اإلنسان   

م  ن الكائن  ات األخ  رى كون  ھ مخل  وق عاق  ل وح  ر ف  ي األص  ل، تتح  دد كینونت  ھ بامتالك  ھ لذات  ھ،            

وإمكانیاتھ الجسدیة والفكریة والتي لھ الح ق ف ي امتالكھ ا وممارس تھا ب ل إن امتالكھ ا وممارس تھا                

  ).2001االنتصار،(ضروریتان لتمییزه ككائن بشري 

الدعوة إلى تعلیم حقوق اإلنسان أصبح الزم ا ف ي ظ ل الظ روف         القول بان    وأخیرا، یمكن 

الحالی ة وخاص ة بع  د أن ات سعت رقع ة االنفت  اح الثق افي والتواص ل الح  ضاري ب ین األم م المختلف  ة         

الحاج ة إل ى تعل یم حق وق      ف.شھا عالمن ا الی وم  ی  وخاصة في ظل ثورة المعلومات واالتصال الت ي یع         

عرف  ي بق  در م  ا یك  ون الق  صد من  ھ الجان  ب القیم  ي ال  سلوكي    اإلن  سان ل  یس الق  صد من  ھ الجان  ب الم 

فاألساس فیھ ھو ما یحدث من تغیر في فھم اإلنسان بما ینعكس على سلوكھ لیصل إل ى درج ة م ن      

ومن ھنا البد من تدریس حقوق اإلن سان وت ضمینھا ف ي المن اھج     . السلوك المرغوب بني  القناعة وت 
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درسیة على مستویات التعلم األساسي وم ا بع د األساس ي     واإلشراف التربوي واإلدارة الم   الدراسیة

 وف ي الن سق المجتمع ي م ن     بفي شخصیة الف رد م ن جان    حاضرا ومتعایشا   لكي تؤسس لھا موقعا     

 وكذلك لتھیئة األفراد ومساعدتھم لفھم ھذه الحق وق فھم ا ص حیحا ی ساعدھم عل ى تبن ي             جانب آخر 

 ی رتبط بحیات ھ الت ي یج ب أن یحیاھ ا بكرام ة وأم ن        القضایا التي تھم اإلنسان وم ا قیمھا، كونھا من  

 .واستقرار

البن  اء  ال  ذي یھ  دف إل  ى وض  ع ت  صور لل  شكل ال  ذي یتخ  ذه طبیع  ة      ال  سؤال الث  اني : ثانی  ا

 حی  ث تم  ت اإلجاب  ة علی  ھ م  ن خ  الل تحلی  ل  التك  ویني لمنھ  اج حق  وق اإلن  سان ف  ي التربی  ة والتعل  یم 

ھ  ا الكت  ب المدرس  یة حی  ث أن ھن  اك ث  الث م  داخل  األدب النظ  ري الم  رتبط بالكیفی  ة الت  ي تبن  ى علی 

( رئیسیة یمكن عن طریقھا تضمین التربیة على حقوق اإلنسان في الب رامج والمق ررات الدراس یة     

  :وھي )26،ص 2001؛ المعھد العربي لحقوق اإلنسان ،140-133، ص2002إبراھیم، 

حی   ث ی    تم ت    ضمین حق   وق اإلن    سان ومعالج    ة   : م   دخل الوح    دات الدراس    یة  -

  .ضوعات ترتبط بھا من خالل استحداث وحدات خاصة في الكتب المدرسیةمو

ویسعى ھذا المدخل إلى أن تدرج التربیة على حقوق اإلنسان   : المدخل المستقل  -

كم ادة تعلیمی  ة م  ستقلة ب  ذاتھا وم  ا یتطلب  ھ ذل  ك م  ن محت  وى مع  ین ون  سق بن  ائي   

الیب یعتم  د ح  سب المرحل  ة الدراس  یة إض  افة إل  ى م  ا یتطل  ب م  ن ط  رق وأس          

 .تدریس وأنشطة مصاحبة وأسالیب تقویم وامتحانات

 یھ تم ھ ذا الم دخل بت ضمین موض وعات حق وق اإلن سان أو         :المدخل االن دماجي   -

بعضھا في مختلف المواد التعلیمیة أو في بعضھا بحسب طبیعة كل مادة ومدى       

 . قابلیتھا لنقل مبادئ حقوق اإلنسان

یمي لمنھاج حق وق اإلن سان ف ي التربی ة والتعل یم      البناء التنظإضافة إلى ما سبق فان مكون    

عل ى مح اور أساس یة متكامل ة ومتداخل ة یمك ن أن تأخ ذ        یق وم  ) 2005(والذي حددتھ األمم المتحدة   

 :یلي ما كشكًال ثالثي األبعاد

   المھاراتمكون:  األولبعدال

خالقي للقیم مثل ویتم في ھذا البعد إجراء تدریب ومن خالل اإلصغاء إلى اآلخرین، یتم تحلیل أ

كل ھذه المھارات والتعاون، االتصال، حل المشكالت، واالعتراض أو رفض الوضع القائم، 

خلق وعي لدى الطالب بأن ، وتحلیل العالم المحیط بھم تساعد الطالب في جوانب عدة تتمثل في

العمل من ، وثم حقوق اإلنسان تعد من الطرق المھمة لتحسین حیاتھم وحیاة اآلخرین في المجتمع

  .أجل حمایة حقوق اإلنسان
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  :المعرفةمكون : الثانيعد  الب

ی  شیر ھ  ذا البع  د إل  ى أھمی  ة تعری  ف الط  الب بوج  ود مث  ل ھ  ذه الوث  ائق لحق  وق اإلن  سان،     

ومعرفة مضامینھا كما أن ھذه الوث ائق غی ر قابل ة للت صرف وتنطب ق عل ى جمی ع الب شر، ومعرف ة               

تساعد ھذه المعرفة الط الب عل ى حمای ة حق وقھم وحق وق      عواقب انتھاك حقوق اإلنسان، وبالتالي     

 .اآلخرین كذلك

  :المواقفمكون : الثالثبعد ال

تنطل  ق أھمی  ة حق  وق اإلن  سان م  ن أن الكرام  ة اإلن  سانیة متأص  لة ف  ي جمی  ع الب  شر، وأن  ھ    

ینبغي احترام الحق وق، وأن التع اون أف ضل م ن ال صراع، وأنن ا م سؤولون ع ن أفعالن ا، كم ا وأنن ا             

نج  د أن ھ  ذه المواق  ف ت  ساعد الط  الب عل  ى تنمی  تھم     . ع أن نح  سن عالمن  ا إذا حاولن  ا ذل  ك  ن  ستطی

 ویمكن تمثیل ھذه المكون ات  .أخالقیًا وبالتالي تمكینھم من المشاركة اإلیجابیة والفاعلة في المجتمع 

 )1(في الشكل 

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )1(شكل

  مكونات البناء التنظیمي لحقوق اإلنسان

مكون 
 المعرفي

مكون 
حقوق 

 االنسان

مكون 
 المواقف

مكون 
 المھاري



 13

 إنم  ا یتطل   ب تطبی   ق منھجی   ة الم   شاركة الفاعل   ة   بأبع   اده الثالث   ةا النم   وذج تفعی  ل ھ   ذ إّن

والمتفاعلة بین الطالب والمعلمین في عملیة التعلم، لیصبح الطالب مع معلم یھم مكت شفین ن شطین      

كم ا أن م سألة حق وق    . للعالم المحیط بھم، ب دًال م ن أن یكون وا مج رد متلق ین س لبیین لخب رة المعل م             

 من المسائل الن سبیة الت ي تنط وي ف ي كثی ر م ن األحی ان عل ى العدی د م ن وجھ ات            تاإلنسان الزال 

النظر المختلفة الت ي ال تنم و أو تتبل ور إال م ن خ الل الح وار وتب ادل اآلراء وط رح األفك ار ح ول                

وھن  ا الب  د م  ن اإلش  ارة إل  ى أن اإلع  الن الع  المي لحق  وق     . وي تحتھ  اضالم  سائل العدی  دة الت  ي تن    

ھو مبادئ عامة، ترجمت إلى مبادئ لھا قوة قانونیة في صیغة العھ د ال دولي الخ اص     اإلنسان إنما   

. بالحقوق المدنی ة وال سیاسیة، والعھ د ال دولي الخ اص ب الحقوق االقت صادیة واالجتماعی ة والثقافی ة              

ن ت سن ف ي بل دانھا ق وانین لحمای ة تل ك       أوقد التزمت الحكومات التي صادقت على ھذین العھدین ب        

ل م ی صادق عل ى العھ د ال دولي      ممن إال انھ ال یزال ھناك ما یزید على نصف بلدان العالم  . الحقوق

ق االقت    صادیة والخ    اص ب    الحقوق المدنی    ة وال    سیاسیة أو عل    ى العھ    د ال    دولي الخ    اص ب    الحق  

 .واالجتماعیة والثقافیة

حقوق مكانیة إدماج المنظومة القیمیة ل السؤال الثالث الذي یھدف الى الكشف عن إ:ثالثا

 حیث تبین من خالل اإلنسان في المناھج المدرسیة في ضوء فلسفة التعلیم بسلطنة عمان

تحلیل مبادئ فلسفة التربیة والتعلیم بسلطنة عمان في السؤال األول وتبین أن ھناك العدید من 

المضامین القیمیة المرتبطة بحقوق اإلنسان منھا صریحة وأخرى ضمنیة وبالتالي عملیة 

وق اإلنسان في مناھج التعلیم تحتاج إلى وضع استراتیجیة تعلیمیة یتم من خاللھا إدماج حق

تحدید جوانب القوة والضعف والتحدیات والفرص التي تواجھ مخططي المناھج في اختیار 

. المدخل المناسب لعملیة التخطیطي لثقافة حقوق اإلنسان ونشرھا بواسطة التعلیم ومناھجھ

ماج حقوق اإلنسان في مناھج التعلیم البد من توضیح طبیعة ومن اجل تحقیق عملیة إد

  : وھي) 2002ابراھیم،(المحتوى التعلیمي الذي من خاللھ تتم عملیة اإلدماج 

 Core Content"    الجوھري" المحتوى األساسي - 1

یتكون ھذا المحتوى من المفاھیم التي تشكل المواد الدراسیة األساسیة كالریاضیات والعلوم 

  . حیث یتم دمج حقوق اإلنسان من خالل أنشطة التعلم والتطبیقات العملیةةتاریخ والجغرافیوال

  Parallel Content المحتوى المساند أو الموازي- 2

وھي المواد الدراسیة التي تنمي لدى الفرد أسلوب الحیاة والتعامل مع اآلخرین والعالقات 

ة والتربیة البدنیة، والتربیة األسریة، والتربیة اإلنسانیة والجوانب النفسیة والمھارات الحركی

  .المروریة، والتربیة السیاحیة
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إن عملیة الدمج ھذه ال تعني استحداث مادة دراسیة جدیدة تزید من العبء على الطالب 

بل أنھا تتحقق من خالل التركیز على األفكار الرئیسة والفھم المتعمق ودالالت المعاني والقیم 

اقف الحقیقیة إضافة إلى تنمیة التفكیر الناقد، والقدرة على التحلیل واالستنتاج ودمجھا في المو

والتفسیر، والتأمل، والقیاس والتقییم، وإصدار األحكام وھذه كلھا مھارات عقلیة تساعد 

المتعلمین على حل المشكالت، وتعزز لدیھم التعلم التعاوني والقدرة على التعامل والعیش مع 

وار مع اآلخر والشراكة الفكریة وھذه كلھا خصائص تعمل على تمكین الفرد التعددیة، والح

كما . للتعامل مع متطلبات مجتمع عصر المعرفة ومھارات التربیة على حقوق اإلنسان

للتعرف على الكیفیة التي ) 2(ویمكن توضیح نموذج لدرس حول حقوق اإلنسان انظر ملحق 

  .  تعلیمتتم فیھا عملة دمج حقوق اإلنسان في ال
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  :التوصیات والمقترحات

  :بناءا على نتائج الدراسة تم وضع العدید من التوصیات والمقترحات وكما یأتي

بما أن ھناك حضور واضح لمضامین حقوق اإلنسان في فلسفة التعلیم بالسلطنة،  - 1

حقوق  األھداف العامة للمناھج على أن تتضمن قیم ةلذا البد من إعادة صیاغ

اإلنسان المدنیة والثقافیة والسیاسیة واالجتماعیة في ضوء مدخل المنھج 

  . االندماجي لضمان التنمیة الكاملة للشخصیة اإلنسانیة

لترسیخ ثقافة حقوق اإلنسان ونشرھا في البیئة المدرسیة، البد من قیام إدارة  - 2

تم فیھ الشھر ی/ المدرسة في تخصیص ساعات معینة خالل احد أیام األسبوع 

إجراء أنشطة متنوعة تتمحور موضوعاتھا حول قیم اإلنسان من حیث مضامینھا 

القیمیة وأنواعھا وأشكالھا وممارساتھا ودالالتھا التربویة والفكریة على حد 

 .سواء

أن تقوم مدیریات التربیة بدوائرھا اإلشرافیة بعقد دورات وورش عمل تدریبیة  - 3

ین لرفع كفایاتھم المھنیة في مجال حقوق لمدراء المدارس ومساعدیھم والمعلم

 .اإلنسان وإمكانیة دمجھا في العملیة التعلیمیة واألنشطة المدرسیة المتنوعة

تفعیل دور الشراكة المجتمعیة من خالل تشكیل لجان منبثقة من مجالس اآلباء  - 4

والمعلمین لنشر ثقافة حقوق اإلنسان بین أبناءھم من الطلبة بما تتضمن تلك 

 من قیم ومفاھیم لتعزیزھا لدیھم في حیاتھم الیومیة داخل الحي السكني الحقوق

 الذي یعیشون فیھ 

الم التربوي من خالل إعداد برامج سمعیة وبصریة مدروسة اإلعتنشیط دور  - 5

وھادفة یسعى من خاللھا إلى نشر ثقافة حقوق اإلنسان وتعلیمھا بكل مضامینھا 

 التربویة والفكریة 

إلنسان في المكون الثقافي لبرامج إعداد المعلم في كلیات أن یتم دمج حقوق ا - 6

التربیة ومعاھد المعلمین بما تتضمنھ تلك الحقوق من مفاھیم وقیم وممارسات 

 .لضمان اإلعداد المتكامل للمعلم
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)1 (ملحق  
 موقع حقوق اإلنسان في فلسفة التربیة بسلطنة عمان

حقوق اإلنسان المتضمنة بمبادئ فلسفة   مبادئ فلسفة التربیةمضمون مبادئ فلسفة التربیة ت
 التربیة

درجة 
 تكرارھا

 النسبة
 المؤیة

 التنشئة الجسمیة والفكریة والروحیة واالجتماعیة -
نفعالیة للفردواال   حق الفرد في الحیاة- 

  حق امتالك الفرد لذاتھ-  مراعاة الخصائص النمائیة للفرد -
  حق النمو السلیم-  بناء شخصیة فردیة قویة-

1-  تحقیق النمو المتكامل للفرد 

  حق تحقیق كینونة الفرد- 

4 6%  

  حق الدین-  تعزیز الثقافة اإلسالمیة-
ترسیخ حضارة اإلسالم -   حق الھویة- 

-2  حق التحدث بلغة األم-  اعتماد اللغة العربیة وسیلة اتصال ثقافي-  األصالة والھویة العمانیة 

  حق التفكیر بلغة األم-  اعتماد اللغة العربیة مظھر للنمو العقلي-

4 6%  

مة  تنمیة المیول واالتجاھات الفكریة السلی-   حق تنمیة میول الفرد واتجاھاتھ- 
-3  حق التعامل مع متطلبات العصر -  اكتساب المھارات األساسیة للتعامل مع التكنولوجیا- تحدیث المجتمع والتعامل مع  

 تكنولوجیا العصر
  حق توظیف تكنولوجیا العصر-  استیعاب النافع من تكنولوجیا العصر المتغیرة -

3 4%  

  حق نمو القدرات العقلیة-  تنمیة القدرات العقلیة للفرد -
  حق التفكیر-  تنمیة التفكیر العلمي الناقد-

  حق البحث-  إذكاء روح البحث والقدرة على االبتكار-
  حق التعامل مع تكنولوجیا العصر -  التمكن من التعامل مع علوم تكنولوجیا العصر-

4- تبني منھج التفكیر العلمي في  
لمستقبلالحیاة والتكیف مع ا  

  حق التواصل مع الثقافات األخرى-  التكیف مع الثقافات الكونیة وإفرازاتھا-

5 7%  

  حق التعلیم-  إشاعة التعلیم -
  حق اكتساب مھارات التعلم-  تنمیة مھارات المتعلمین والعاملین-
التعلم الذاتي حق -  إكساب الفرد أسالیب التعلم الذاتي-  

  حق مواصلة التعلم-  مواصلة التعلم مدى الحیاة-
  حق إشاعة التعلم-  التسارع المعلوماتي-

5- التربیة المستدیمة ومھارات  
 التعلم

  حق منح فرص متساویة للتعلم-  خلق مجتمع المعلم المتعلم-

6 8%  

-6  حق التعلم األساسي -  التركیز على خبرات التعلم- النزعة النوعیة في أسالیب  
  حق التعلیم بالخبرة-  تقدیم أساسیات المعرفة- التعلم

4 6%  
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حقوق اإلنسان المتضمنة بمبادئ فلسفة   مبادئ فلسفة التربیةمضمون مبادئ فلسفة التربیة ت
 التربیة

درجة 
 تكرارھا

 النسبة
 المؤیة

  حق التواصل المعرفي -  حریة التواصل ألمعلوماتي-
 تلبیة احتیاجات المتعلم من المعارف والمعلومات -

 المقننة
ت حق اكتساب المعارف والمعلوما-  

موحات الوطنیة التنمویة غرس القیم نحو الط-   حق المشاركة الوطنیة- 
  حق العمل -  تقدیس العمل -

  حق تحقیق اإلتقان في العمل-  ترقیة معدل الجودة واإلتقان -
  حق االعتماد على النفس-  نبذ االتكالیة -

  حق المشاركة في اإلنتاج-  نبذ النزعة االستھالكیة-
ل وتنمیة طاقات القوى البشریة  تأھی-   حق اإلنماء الذاتي- 

  حق تحقیق الكفاءة بالعمل واإلنتاج-  رفع معدل العمل واإلنتاج  -

7- التنمیة االقتصادیة واإلعداد  
 المھني

  حق رفع أداء المواطن وقدرتھ اإلنتاجیة-  إعداد كوادر عمانیة مدربة فنیا وتقنیا -

8 11%  

  حق التمسك بالھویة الوطنیة-  الشعور باالنتماء واالعتزاز بالوطن تنمیة-
  حق االنتماء االجتماعي-  التأكید على التماسك االجتماعي بین أبناء السلطنة-
 التأكید على التماسك االجتماعي بین أبناء السلطنة -

.والمجتمعات الخلیجیة والعربیة ع حق التعایش بتآلف بالمجتم-   

  حق االنتماء القومي-  احترام روابط الجوار-
  حق االنتماء اإلقلیمي- 

8- الوحدة الوطنیة واالنتماء  
 الخلیجي والعربي

  حق حمایة واحترام اآلخرین- 

6 8%  

  حق االحتفاظ بالھویة الوطنیة-  حب الوطن واالنتماء لترابھ-
  حق صیانة الوطن-  االستعداد للتضحیة من اجل الوطن-

  حق الحفاظ على مكتسبات الوطن-  حمایة مكتسبات الوطن-
  حق األمن والسالمة -  إشاعة األمن واالستقرار الدائمین للوطن-

  حق المشاركة بتقدم المجتمع-  الحرص على التقدم واالزدھار للوطن-

9-  العزة والمنعة الوطنیة 

  حق الوعي بقیم النظام المجتمعي-  الوعي بالقیم الوطنیة-

9 13%  

  حق الملكیة الخاصة -  احترام الملكیة الخاصة -
    حق الملكیة العامة-  احترام الملكیة العامة -
  حق احترام اآلخرین-  احترام حقوق اآلخرین-
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حقوق اإلنسان المتضمنة بمبادئ فلسفة   مبادئ فلسفة التربیةمضمون مبادئ فلسفة التربیة ت
 التربیة

درجة 
 تكرارھا

 النسبة
 المؤیة

  حق التعایش مع اآلخرین-  نبذ النعرات والعصبیة والتطرف-
  المشاركة والتعاون حق-  تنمیة روح التعاون -

  حق احتفاظ المرأة بمكانتھا االجتماعیة-  تنمیة العمل الجماعي للصالح العام -
  االھتمام  بالمرأة بان تحتل مركزا مرموقا في -

   المجتمع 
-10  حق مساھمة المرأة بالمجتمع-  التحرر االجتماعي 

 دعم المرأة ومساعدتھا للقیام بدورھا الطبیعة وفقا  -
  

إلسالمیة والتقالید االجتماعیة   للقیم ا  

 

4 6%  

  حق التمتع بحیاة راقیة-  رفع مستوى المعیشة للشعب العماني-
  حق الضمان االجتماعي-  االرتقاء بنوعیة الحیاة للشعب العماني-

حق الحفاظ على التوازن البیئي-  تعمیم الرخاء االجتماعي -  11-  االھتمام بالبیئة والسكان 

   استغالل الموارد الطبیعیة بقدر من التعقل واالتزان-

3 4%  

  حق النمو العاطفي لدى الفرد-  تنمیة االتجاھات العاطفیة لدى األفراد-
  حق التمتع بالجمال-  تنمیة القیم الجمالیة-

فراد تفعیل الممارسات السلوكیة االیجابیة بین األ-   حق احترام اآلخرین- 
 الوعي بأھمیة االھتمام بالبیئة الطبیعیة والحفاظ -

 على جمالیتھا
-12  حق الحفاظ على جمالیة البیئة وصیانتھا- تنمیة ورعایة المیول  

 العاطفیة

  حق تنمیة جمالیة البیئة -  تنمیة التذوق الجمالي للبیئة-

5 7%  

ھم واالحترام إشاعة قیم التسامح والتفا-   حق التسامح- 
  حق التفاھم الدولي -  تعزیز قیم التفاھم الدولي والتعایش السلمي-

  حق المساواة-  إشاعة قیم الحریة والعدل والمساواة-
  حق المشاركة في التطور الحضاري-  المشاركة في تطویر الحضارة العالمیة-

6 8%  

اث اإلنساني المساھمة في إثراء التر-  حق المشاركة في اإلنتاج الفكري اإلنساني - 
 عبر التاریخ 

13- تعزیز السلم والتفاھم  
 الدولیین

 دعم المؤسسات الدولیة واإلقلیمیة التي تعمل على -
 إشاعة قیم التسامح والتفاھم 

 حق التعاون مع المؤسسات الدولیة لخدمة -
 اإلنسانیة 

  

14- استثمار وقت الفراغ حق -  ممارسة الھوایات-االھتمام باستثمار وقت    4 6%  



 21

حقوق اإلنسان المتضمنة بمبادئ فلسفة   مبادئ فلسفة التربیةمضمون مبادئ فلسفة التربیة ت
 التربیة

درجة 
 تكرارھا

 النسبة
 المؤیة

  حق حریة التفكیر -  السعي للوصول إلى االبتكار واإلبداع-
  بالعمل التطوعية حق المشارك-  منح فرص كافیة للعمل التطوعي-

 الفراغ

  حق إشباع المیول واألذواق -  تلبیة المیول واألذواق وإشباعھا-
%100 71  التربویة للفلسفةئبادالمجموع الكلي لعدد الحقوق الواردة في الم  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



)2(ملحق   

 نموذج لدرس في حقوق اإلنسان

 الحق والحریة: الموضوع

  :أھداف الدرس

  :یكون الطالب في نھایة الدرس قادرا على

  .تحدید معنى حقوق اإلنسان - 1

 .التمییز بین الحق والحریة - 2

 .إدراك االرتباط العضوي بین الحق والحریة - 3

  . السلوك المالئم للدفاع عن الحقوق والحریات وحمایتھااكتساب - 4

 استراتیجیة تنفیذ الدرس

  سیتم في ھذا المثال التوضیحي اختیار الھدف الثالث للتطبیق علیھ

ةاألنشطة ووسائل االتصال التعلیمی األھداف  
ردود فعل المتعلمین وبناء 

 االستنتاجات

إدراك االرتباط 

العضوي بین الحقوق 

 والحریات

:نشاط  

 من   Psychodramaیمكن استخدام تقنیة التمثیل النفسي 

:خالل المثال اآلتي  

أنت اسمك طارق، تعمل في صحیفة، كتبت مقاال في إحدى 

داھمك أشخاص . الجرائد لم یعجب بعض األفراد المتنفذین

مجھولو الھویة، اختطفوك وعنفوك ثم حجزوك وحیدا في 

 یعرف أین أنت وال احد غرفة منعزلة بمكان مجھول، ال احد

.ساعدك، فبقیت معتقال لمدة عشرة اشھر  

:بعد قراءة النص علیك اإلجابة عن األسئلة اآلتیة  

 ما ھي المھنة التي یشغلھا طارق؟

 ما العقوبات التي سلطت علیھ؟

ما ھي؟... حرم طارق من ثالث حقوق أساسیة  

 ال حقوق بدون حریات

 

  حق التعبیر عن الفكر؟ -

 تصل بالحرمة الجسدیة؟حق ی -

 حق یتصل بممارسة مھنتھ؟ -

 ما الحقوق التي ُحرم طارق منھا؟

 حریة الصحافة،

 حریة التعبیر،

 الحرمة الجسدیة،

.حق العمل  
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بو صوما . د. أ. دور المناهج والمعلمين في سلوك الطريق إلى مهارات القرن الواحد والعشرين .1
 .كية في بيروتجودة، دائرة التربية، الجامعة األمير

  

  والعشرينحاديلى مهارات القرن الإدور المناهج والمعلمين في سلوك الطريق 

 صوما بوجودة

ميركية في بيروت الجامعة األ–دائرة التربية   

اليونسكو  وتقارير )2007(عن البنك الدولي  فريقيا الصادرإ وشمال األوسط الشرق منطقة في التنمية تقريرر ظهألقد 

 United Nations(وتقارير التنمية العربية  1)2007( McKinseyوتقرير ) 2004( م في الدول العربيةحول التعلي

Development Program, Regional Bureau for Arab States (UNDP/RBAS), 2002, 2003( وتقرير اليونسكو 

 في مجال إتاحة  كبيرةًقت قفزاٍتة حقّ المنطقة العربينأ )(2EFA Global Monitoring Report 2008عن التعليم للجميع

زالت  نه ماألى إ هذه التقارير تشير نأغير . ى جميع المستويات المدرسية من الطالب عل متزايٍدفرص مواصلة التعليم لعدٍد

  التعليمبانخفاض جودة هذه المشاكل لتتمثّوعلى نحو الخصوص،  .هناك مشاكل هامة جداً يعاني منها التعليم في الدول العربية

تدني المعدالت انخفاض دافعية الطالب وبو ،المنافسة درجة فيه تتزايد عالم في المطلوبة المهاراتاكتساب  معدب التي تتمثل

سباب انخفاض أ همأ McKinsey  مكنزي تقريرع ويرج.PISA و  TIMSSالدولية مثلالوطنية في دراسات التحصيل 

ولى على درجة األهدافها يعتمد بالألى إفنجاح المناهج في الوصول  ،همدعداإ وعدم كفاية العاملين في التعليملى نوعية إمستوى ال

لى إ تهدف هذه الورقة ة؟ولى النتيجة المرجإلتعليم في الدول العربية للوصول لى تطوير اإ الوصول ذاًإكيف يمكن . نوعية المعلم

لى تحديد مميزات إ وكذلك ،في عالم متغير لنجاحمن ا مكّنهمت التي تب يمتلكون المهاراعداد طالتحديد معالم المناهج الالزمة إل

 .المعلم القادرعلى تنفيذ هذه المناهج

 تجلّىوت. التعليمهذا  الحصول على التعليم وجودة  فرصتعليم في الدول العربية هما إتاحةالتواجهان تين إن أهم مشكل

ويوضح تقرير اليونسكو اإلقليمي حول . 3ة لألمية وبخاصة بين اإلناث التعليم في النسب العاليفرصالمشاكل الخاصة بإتاحة 

أن فرص ) 2000 ((UNESCO Regional Office for Education in the Arab States)التعليم للجميع في الدول العربية

بتدائي حيث رحلة التعليم اإلولكن الوضع يختلف في م. بتدائي في الدول العربية مازالت محدودة جداًااللتحاق بالتعليم قبل اإل
                                                

 http://www.mckinsey.com/clientservice/socialsector/resources/pdf/Worlds_School_Systems_Final.pdfانظر الموقع  1
  http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001547/154743e.pdfانظر الموقع  2
   html.201=section_url&topic_do=do_url&8521=id_url-php.ev/en/education/org.unesco.portal://http  انظر الموقع 3

http://www.mckinsey.com/clientservice/socialsector/resources/pdf/Worlds_School_Systems_Final.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001547/154743e.pdf
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وتحظى الفتيات بنفس الفرصة مثل الفتيان في العديد من هذه الدول،من الدول العربية% 75في % 90ت نسبة االلتحاق تعد  .

ن  م كبيرٍةعداٍدأل اًليس متاح ه مما يعني أن، األقل السكانيالذكر أن أعلى نسبة التحاق توجد في الدول ذات التعدادبولكن يجدر 

% 81 وفي المغرب % 30 نيبأما في المرحلة الثانوية، فتراوحت نسب االلتحاق . إمكانية الحصول على التعليم االبتدائي الفتيات

  ).UNDP/RBAS) ،2003ا في جمهورية كوري% 94 وفلسطين المحتلّةفي % 88 مقارنة بنسبة في البحرين، وذلك

 مشكلة هامة يعاني منها التعليم في الدول العربية أال تبقىلتعليم، ا  فرص الحصول علىمشاكل إتاحةحّل  ولو افترضنا  

وطرق المطبقة  المناهج في مشكلة الجودة جلّىوتت.  الطالب في جميع المراحليحصل عليهوهي انخفاض جودة التعليم الذي 

انخفاض جودة برامج تعليم العلوم التعليم المتقادمة، والتركيز على التعليم النظري وإهمال األنشطة العملية والتطبيقية و

 واألهم . هذا إلى جانب عدم كفاية دعم المعلمين في تطبيق المنهجيات التعليمية الحديثة واستخدام التقنيات الحديثة.والتكنولوجيا

 رغموبالأخيراً، ). UNDP/RBA, 2003 ( في بعض الدول المتاحة لتحسين جودة التعليماتعدم كفاية الميزانيكلّه ذلك من 

مين  من المعلّ عاليةًلت نسبةً أن معظم الدول العربية سج إلىأن التقرير اإلقليمي حول التعليم للجميع في الدول العربية أشارمن 

قد تم  هال يعني أنّ" المؤهل التعليمي المطلوب"نيل  أنمن ر حذّ ينهإفالحاصلين على المؤهالت التعليمية األكاديمية المطلوبة، 

،  عالية الجودةمعرفة علمية وتكنولوجيةشاكل وممهارات التفكير وحل الجيداً لألخذ بيد الطالب نحو اكتساب معلمين الإعداد 

  .على االنتقال بسالسة وراحة إلى برامج جامعية عالية الجودةخرين والقدرة على التواصل والعمل مع اآلو

البرنامج الدولي لتقييم "الدولية مثل ة نتائج دراسات التحصيل ومن الموشرات الدالة على نوعية التعليم في الدول العربي 

(الطالب  Program for International Assessment (PISA  االتجاهات في الدراسة الدولية للعلوم والرياضيات"و برنامج  "

Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) تحصيل ت على تدني مستوى دلّالتي  "

  . العلوم والرياضيات والقراءةموادالطالب العرب في 

إلى التركيز على السياسات " TIMSSاالتجاهات في الدراسة الدولية للعلوم والرياضيات ": تهدف الدراسة العالمية

 وتوفير المعلومات والنظم التعليمية، ودراسة فعالية المناهج المطبقة وطرق تدريسها، والتطبيق العملي لها، وتقييم التحصيل

 وقد تم ).IEA(وتتم هذه الدراسة تحت إشراف الهيئة الدولية لتقييم التحصيل التربوي . م الرياضيات والعلوملتحسين تعليم وتعلّ

وهي تتيح للدول المشاركة فرصة لتحديد مدى التقدم  ،2007 و 2003 و 1999 و 1995في األعوام "  TIMSSتيمسس"عقد 

 تيمسس"ثالث دول عربية في ت وقد شارك. الرياضيات والعلوم على مدار أربع سنوات على صعيدي الذي يحرزه الطلبة

TIMSS " وهي آخر مرة أجريت فيها 2007 عشرة دولة في ا واثنت،2003 في عام  دولة عشرت بينما شارك1999عام 
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ففي . العربية متأخرة عن الدول األخرى أن الدول لىإ 2007عام " TIMSS تيمسس"وتشير نتائج ). 2 و 1 ولاالجد(الدراسة 

كان المعدل  بينما  في العلومالعلوم، وحدهم طالب السنة الثامنة من األردن هم الذين جاء ترتيبهم في حدود المتوسط العالمي

ائج نت )أ(  ويعرض الملحق. عن المتوسط العالمياً منخفضالدول االخرى من  في العلوم والرياضياتالوطني لتحصيل الطالب

  . الخاصة باإلنجاز في العلوم والرياضيات(TIMSS 2007)" 2007 تيمسس"

 دول عربية هي  والتي شاركت فيها ثالث(PISA 2006) "2006بيزا "البرنامج الدولي لتقييم الطالب  أما نتائج

طالب في هذه الدول  المعدل الوطني لتحصيل النأذ إ" TIMSS 2007تيمسس "فضل من نتائج أردن وتونس وقطر فلم تكن األ

جهد تعاوني  ن البرنامج الدولي لتقييم الطلبةأوالمعروف  .حيانقل بكثير من المعدل العام في بعض األ ما وألى حٍد إكان متدنياً

، إضافة إلى عدد آخر من الدول )OECD(  األوروبيةلألعضاء المشاركين من بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

دة وهي القراءة  بين ثالثة مجاالت محدPISAفي بيزا ) OECD(تجمع منظمة التعاون والتنمية االقتصادية و. المشاركة

، بل على المعرفة والمهارات األساسية التي يحتاجها  المطبقجا على محتوى المنه كبيٍروالرياضيات والعلوم، دون تركيٍز

 تحت مختلف الظروف بهدف المفاهيم والقدرة على العمل في أي مجاٍلالبالغون في حياتهم، إضافة إلى التركيز على استيعاب 

ستعداد لمواجهة تحديات على استكمال تعليمهم اإللزامي واإل والذين يوشكون سنة 15قياس مدى نجاح الطالب الذين بلغ سنهم 

لمعارف والمهارات التي تعكس التغيرات  لتقييم ا عاماًوتنتهج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية أسلوباً. 1مجتمعاتهم اليومية

الحالية في المنهج وتطبق األسلوب المدرسي الهادف إلى استخدام المعرفة في المهام والتحديات اليومية لتعكس هذه المهارات 

راتهم قدرة الطالب على مواصلة التعليم مدى الحياة بتطبيق ما تعلموه في المدرسة في مختلف مجاالت حياتهم، وتقييم اختيا

  : فهي)  PISA بيزا(ما المجاالت المعرفية المستهدفة في اختبار البرنامج الدولي لتقييم الطالب أ. وقراراتهم

 تقوم هي قدرة الفرد على تحديد وفهم الدور الذي تلعبه الرياضيات للتوصل إلى أحكاٍم): الرياضيات(المعرفة الرياضية  .1

التعامل معها بحيث تفي باحتياجات الفرد الحياتية كمواطن فعال ومسؤول  سليمة وعلى استخدام الرياضيات وعلى أسٍس

  . ذي تفكير سليم

هي قدرة الفرد على فهم واستيعاب واستخدام النصوص المكتوبة كي يحقق أهدافه وينمي معرفته : معرفة القراءة .2

  . وإمكانياته ويشارك في المجتمع

ى األدلة المعتمدة على رفة العلمية لتحديد القضايا المطروحة والتوصل إلهي القدرة على استخدام المع: المعرفة العلمية .3

                                                
 http://www.education.gov.qa/section/sec/evaluation_institute/assessment/_int_testsانظر  1

http://www.education.gov.qa/section/sec/evaluation_institute/assessment/_int_tests
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 الطبيعية وإجراء التغييرات البيئة كي تصبح مفهومة لتساعد على اتخاذ القرارات الخاصة ب،اإلثباتات الحاسمةالنتائج و

  . فيها من خالل النشاطات البشرية

 من التركيز المبالغ فيه على مداخل التدريس  يعانيب الدول العربيةتعليم العلوم في أغلظهرت تقارير مختلفة أن أوقد 

وتتجاهل تنمية مهارات حل المشاكل والتفكير النقدي ومهارات   التي تشجع على الحفظالتعليم وأساليب ،المتمركزة حول المعلم

 ن فإلوم في الدول العربية إجماالً،ورغم صعوبة العثور على دراسات تبحث في طبيعة تعليم الع. 1التقصي والبحث واالستكشاف

 إلى ضرورة تبني  دائماًبدول منفردة والتوصيات للتغيير الموجودة في التقارير عن التعليم العربي تتطرقمتخصصة الدراسات ال

 تكذلك أظهر ).2004 بوجوده وعبد الخالق، الً أنظرمث (التعليمم ال  وحول التعلّتمركز حول الطالبة تيساليب تعليماستخدام أ

غير  هي مفاهيم طالب والمعلمين عن هذه الطبيعة وأن مفاهيم ال، في تعليمهم دراسات أن المعلمين ال يبرزون طبيعة العلومةعد

 ).BouJaoude, 1996; Haidar, 1999(قصور ال ويشوبها وافية

. في مادة العلوم2007 و2003 و1999الدول العربية المشاركة في تيمسس . 1جدول رقم   
 TIMSS 1999 الدولة

1999تيمسس   
TIMSS 2003 

2003تيمسس   
TIMSS 2007 

2007تيمسس   
الثامنالمستوى  المستوى الرابع المستوى الثامن المستوى الرابع المستوى الثامن   
 X  X  X األردن

 X  X   البحرين

 X X X X X تونس

 X X    الجزائر

   X   السعودية

   X   سوريا

   X   فلسطين

 X X    قطر

 X X    الكويت

 X  X   لبنان

 X X X   مصر

   X X X المغرب

  X X   اليمن

 X     سوريا

 X     السعودية

 X     فلسطين

 X     عمان

 تلك المحاوالت على تحسين يةلباغ تزتحسين جودة تعليم العلوم في الدول العربية، وقد ركّاوالت لحجرت عدة م  
                                                

  )htm.farouk/iwforum/com.strategicforesight.www://http )2007, Bazانظر الموقع  1
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 UNESCO Regional Office(يس ومحو أمية الكمبيوتر وتحديث معرفة المدرسين الخاصة بالمحتوى العلمي أساليب التدر

for Science and Technology  ،2000 .( كما الزمنيمدىمحدودة النطاق والالحاالت ولكن هذه المشاريع في العديد من ، 

على القضايا النظرية بدالً من المهارات العملية والتعليم المفيد وب  وليس الطالعلمز على الميتركمختلفة كال عانت من مشاكل نهاأ

  . لصفوفداخل ا

 في  كبيرةًشهد النصف الثاني من القرن العشرين تطوراٍت ،استخدام التكنولوجيا في التعليموفي مجال 

 ).Abd-El-Khalick, 2001( وفي تكنولوجيا المعلومات بصفة خاصة ،تكنولوجيا اإللكترونيات بصفة عامة

 على  عميقٌهذه التطورات تأثيرل كان "إلى أنه )  ,2001p. 1, Abd-El-Khalick(عبد الخالق وقد أشار 

 البحث في حيوي  كعنصٍرمتزايد ، وأصبح للعمليات الحاسوبية دورداخل الصفطبيعة وممارسات النشاط 

مجال تصميم البرمجيات، والتطورات كتشافات في مجال أجهزة الكمبيوتر وفي إلأدت ا. واالستكشاف العلمي

 األهمية في  متزايداًفي إمكانات الشبكات، إلى جعل تحليل ووضع النماذج وتصور األنظمة المعقدة عنصر

 على تعليم العلوم  جمأثرهذا ل و،لقد أصبحت التكنولوجيا جزءاً ال يتجزأ من العلوم". مختلف المجاالت العلمية

 ).BouJaoude, 2005a, b(جامعي في مرحلة التعليم قبل ال
  :2جدول رقم 

 . في مادة الرياضيات2007  و2003 و 1999الدول العربية المشاركة في تيمسس 

 TIMSS 1999  الدولة
  1999تيمسس 

TIMSS 2003 
  2003تيمسس 

TIMSS 2007 
  2007تيمسس 

ثامنالالمستوى  المستوى الرابع المستوى الثامن المستوى الرابع المستوى الثامن   
 X  X  X األردن

 X  X   البحرين

 X X X X X تونس

 X X    الجزائر

   X   السعودية

 X X    قطر

 X X    الكويت

 X  X   لبنان

 X X X   مصر

   X X X المغرب

  X    اليمن

 X     سوريا

 X     السعودية

 X  X     فلسطين
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 TIMSS 1999  الدولة
  1999تيمسس 

TIMSS 2003 
  2003تيمسس 

TIMSS 2007 
  2007تيمسس 

ثامنالالمستوى  المستوى الرابع المستوى الثامن المستوى الرابع المستوى الثامن   
 X     عمان

  ر العلوم أ( التكنولوجيا كهدف في حد ذاتها ول العربية، أي تعليم التكنولوجيا في الدإننظر الجمعية األمريكية لتطو

]AAAS[ (American Association for the Advancement of Science)   ،1993 ؛ والمجلس القومي لمعلمي

، واستخدام )National Council for Teachers in Mathematics [NCTM][ ،1987 ،1991 ،1995[الرياضيات 

وقد . زاال في المهد ، أمران ما(Hannafin & Land, 1997)، أي التكنولوجيا كوسيلة المواد المدرسيةالتكنولوجيا في تعليم 

أدركت الدول العربية أن التكنولوجيا ليست رفاهية وإنما هي ضرورة للحاق باالقتصاد العالمي وسوق العمل الكوني والمنافسة 

ثلما حدث في حالة الجهود المبذولة لتحسين مهارات المعلمين، كانت محاوالت زيادة إمكانية الوصول إلى ومع ذلك، وم. فيهما

لعل و ،وقد ساهمت عدة عوامل في هذا الموقف. األثرمحدودة التكنولوجيا واستخدامها محاوالت محدودة النطاق والزمن وبالتالي 

  .أهمها هو قلة الموارد المادية والبشرية

 كل الدول العربية في باقة واحدة عند مناقشة التكنولوجيا واستخدامها في التعليم بسبب تباين الموارد وز ضموال يج  

ر أو أي  هناك دول لديها الموارد الكافية لوضع جهاز كمبيوتر أو أكث، فمن ناحية.شرية المتاحة في كل من هذه الدولالمادية والب

وفير إمكانية االتصال باإلنترنت لكل طالب، أو توفير جهاز كمبيوتر واتصال ، وبإمكانها تصفجهاز تكنولوجي في كل 

بالتالي  و، جهاز كمبيوتر واحد في المدرسة كلهابإيجاد برى كةًبوصعأخرى   دوٌلتجدوعلى الطرف اآلخر، . باإلنترنت لكل معلم

توفر فيها أجهزة الكمبيوتر تحتى في الدول التي ومع ذلك، و. اا البنية التحتية األساسية الالزمة إلدخال التكنولوجيفيهليس 

وغيرها من التكنولوجيا واالتصال باإلنترنت، تجد النظم التعليمية مصابة بمشكالت خطيرة مثل عدم توافر الموارد البشرية 

قة وواضحة لتطبيق  إلى التدريب، وعدم وجود استراتيجيات منسالمحتاجينالالزمة لتدريب األعداد الهائلة من المعلمين والطالب 

ت حدى المشكالتكمن إو ).BouJaoude, 2003; Haidar, 1998; Nour, 2005(المدرسية تعليم التكنولوجيا في الفصول 

متماشية مع مناهج العلوم المتوائمة مع احتياجات الطالب العرب والعدم وجود برامج الكمبيوتر المناسبة لثقافة المنطقة وباألخرى 

وعند التفكير في استخدام اإلنترنت في فصول العلوم، تظهر مشكلة هامة وهي أن الكثير من الطالب . في الدول العربية

 ،وأخيراً. والمعلمين العرب ال يملكون المهارات اللغوية الالزمة ليتمكنوا من تصفح مواقع اإلنترنت واالستفادة منها استفادة قيمة

دادهم على استخدام تقنية المعلومات واالتصال بصورة هادفة في فصولهم، بحيث توجد مشكلة إضافية وهي أن المعلمين لم يتم إع

 يستخدمها الطالب ألنشطة ترفيهية بدالً من تصبح أجهزة الكمبيوتر وأجهزة تقنية المعلومات واالتصال األخرى مجرد لعبٍة
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   (BouJaoude, 2005a). نافعة ومساعدة على التعلم الهادفإجراء أبحاث

فحات السابقة إلى أن التعليم في الدول العربية يعاني من عدد من المشكالت الهامة وإلى أن األنظمة أشارت الص 

وتتبدى مشكلة الجودة من خالل المناهج . التربوية في هذه الدول ال تعد مواطنين مثقّفين على المستوى العلمي والتكنولوجي

 .نظري وإهمال األنشطة العملية والتطبيقية وانخفاض جودة برامج التكنولوجياوطرق التعليم المتقادمة، والتركيز على التعليم ال

ن نستخلص ويمكن أ. هذا إلى جانب عدم كفاية دعم المعلمين في تطبيق المنهجيات التعليمية الحديثة واستخدام التقنيات الحديثة

ين للنجاح والمنافسة واحد والعشرين وهم غير معد القرن الا من الطالب في العالم العربي قد ولجومن هذه الصفحات أن كثيراً

 وكيف يمكن مساعدة ، والعشرينيداحفي القرن الفما هي المهارات الالزمة للنجاح . التي يتطلبها عالم العمل في هذا القرن

  الطالب العرب للحصول على هذه المهارات؟

  المهارات الالزمة للنجاح في القرن الواحد والعشرين

فقد .  لمواجهة المتطلبات الجديدة لهذا القرن معقدٍةى مهاراٍتراد إلف القرن الواحد والعشرين يحتاج األجتمعللنجاح في م

 المميزات التالية لهذه  Partnership for The Twenty First Century1مؤسسة الشراكة للقرن الواحد والعشرين "حددت 

 :المهارات

  ف المحوريةالفهم الجيد والمعمق لمجموعة من المعار .1

 تقان مهارات التواصل والحصول على المعلوماتإ .2

 ت وحل المشكال والتفكّرإتقان مهارات التفكير .3

 جتماعيإتقان مهارات التواصل اإل .4

  والقدرة على التجديددارة الذاتية للتعلمإتقان مهارات اإل .5

علومات وإدارتها وتقييمها ملى ال للوصول إ(ICT) ت والمعلوماتتصاالتقان مهارات استخدام تكنولوجيا االإ .6

  .خرينالتواصل مع اآلنتاج المعرفة ووإ

 في بيئة القرن الواحد والعشرين ان على أن التعليم والتعلم يجب أن يتم"مؤسسة الشراكة للقرن الواحد والعشرين"وتشدد 

عات  في أكثرية المدارس والجامصُلدة كما هو حامثلة من العالم وليس في بيئة مجرأ من خالل الدراسيةالتي تحتم تعليم المواد 

مل مؤسسة الشراكة أ، تأخيراً. تقان المتعلمين لهذه المهاراتدام وسائل دقيقة وموثوقة لتقييم إهمية استخأضف إلى ذلك أ. حالياً

                                                
 1org.centuryskillsst21.www://http  
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 . الفجوة بين المدرسة وعالم العمل والحياة اليوميةسدبأن توصل المهارات المدرجة أعاله لللقرن الواحد والعشرين 

منظمة التعاون والتنمية "القرن الواحد والعشرين المقدمة من الزمة للنجاح في ل اcompetenciesوتتشابه الكفايات 

وقد تم تطوير وتحديد  ."مؤسسة الشراكة للقرن الواحد والعشرين" بالمميزات المقدمة من "1 (OECD) االوروبية االقتصادية

الرئيسية  OECD ال كفايات يتكون إطار هذا و.ات النجاح في مجتمع ناجح ومنتجهذه الكفايات باالعتماد على تحليل متطلب

باعتمادها  المدرسة وتتسم  المعارف والمهاراتهذه الكفايات الرئيسية وتتجاوز.  ومترابطة بتكاملدٍة محداٍتيمن مجموعة كفا

هداف يتطلب في بعض االحيان ول إلى بعض األ حل أية مشكلة أو الوصنإلى ذلك فإ .(Reflectiveness)على أهمية التفكر 

كثير من العلماء والخبراء على ويتّفق ال.  مختلفة تعتمد على طبيعة المشكلة أو الهدفتشكيالت من الكفايات ب كبيٍراستخدام عدٍد

كل  .دةالمعقّالذهنية ام للتعامل مع المهمقومات األفراد إعداد وتطوير تحسين  -بل ويحتّم  - أن التصدي لتحديات اليوم يدعو إلى

ة والقدرات  والعملي الذهنية المهارات تحريك وتفعيلتطلبالكفايات الرئيسية تإن .  استنساخ المعرفة المتراكمةمرحلةيتجاوز ذلك 

رة األفراد على  قدنجد ،إطار الكفايات الرئيسيةومركز  في قلب .والقيموالحماسة  كاإلندفاع ةالنفسيوالمقومات والموارد اإلبداعية 

 .أعمالهمو همم تحمل مسؤولية تعلّنج الفكري واألخالقي، وعو عن النض تعبيراًالمستقلالتفكير 

 الكفايات المقدم من إطارمهماً وحيزاً كبيراً  اًجزء (Reflection)المبنيان على عملية التفكر هذا ويشكّل التفكير والعمل 

وعلى سبيل المثال، . نسبياًمعقدة وتفكيرية   ذهنيةًعملياٍتفكر يتطلّب ت الأن ذ إ”وروبية األمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية“من 

جوانب بوربطها التفكير في هذه التقنية، واستيعابها، مكّنهم من التفكر يأو ذهنية معينة، فإن  عقليٍةإذا اعتاد األفراد إتقان تقنيٍة 

هذا النوع من  استخدام  يتابعونالذين يمارسون التفكراألفراد إن . هامعف تكيالير وتغيال، وإلى وتجاربهم مأخرى من خبراته

 واتخاذ ية،اإلبداعالقدرات استخدام مهارات التفكير في التفكير، وملي ي استخدام التفكر لذا فإن. الممارسة أو العملبالتفكير 

رب بشكل عام، االتجالخبرات وكيفية بناء ويشمل كذلك  بلفراد، تفكير األكيفية مجرد فالموضوع ال يقتصر على . نقديةقف امو

من النضج االجتماعي معيٍن لوصول إلى مستوى ا وهذا يتطلب من األفراد .جتماعيةاإلالعالقات مشاعر والور فكااألبما فيها 

 مسؤولية والتحم، وأن يمستقلةآراء و مختلفة وا مواقفخذتّمن أن ي عن الضغوط االجتماعية، ومنفسهأ بوانأالذي يمكّنهم من أن ي

 .أفعالهم

منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية التي حددتها وساسية الالزمة للنجاح في القرن الواحد والعشرين  األالكفاياتأما 

 والتفاعل والعمل في ،دوات بشكل تفاعليإستخدام األ: لى ثالث مجموعات من الكفايات فهي تقسم إ(OECD) وروبيةاأل
                                                

  http://www.oecd.org/dataoecd/47/61/35070367.pdfانظر الموقع  1

http://www.oecd.org/dataoecd/47/61/35070367.pdf
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  . والتصرف باستقاللية،مجموعات غير متجانسة

  "استخدام االدوات بشكل تفاعلي"جموعة كفايات م

ستخدام اللغة والرموز والنصوص إ) 1 :على الكفايات التالية" استخدام االدوات بشكل تفاعلي"مجموعة كفايات وتشتمل 

في ما و. تفاعليعلى نحٍو تكنولوجيا الستخدام إ) 3و لي تفاععلى نحٍو ستفادة من المعارف والمعلومات اإل) 2 وتفاعليعلى نحٍو 

لهذه المجموعة من الكفاياتم تحليالًيلي نقد . 

جتماعية والثقافية اإلاألدوات إتقان   تتطلبقتصاد العالمياإللمجتمع المعلومات وجتماعية والمهنية اإلالحاجات  نإ

 يحتاج دوات تفاعلياًواستخدام األ. وتحتاج إلى أدوات عينية كالكومبيوتر كما ،المعلوماتاللغة وكالالزمة للتفاعل مع المعرفة، 

وهذا يتطلب .  وتكييف المعارف والمهاراتابتكارإلى ضافة ، باإلاستخدام البرامج المعلوماتية وقراءة نصالمهارات التقنية كالى 

 . أوسع لتحقيق أهداٍفالتعامل مع العالم وكيفية استخدامها،ر كيفية تغييمكّن لهذه األداة أن  عن فهم فضالً، األداة نفسهاباإللمام 

على دوات األستخدام إن ا. بيئته بين الفرد و نشٍط في حواٍر فاعلةٌأداةٌهي  سلبي، بل د وسيٍطداة مجرليست األ، لسياقفي هذا او

 .العالم  هذامدى تفاعلهم مع و العالم إلى األفرادفيهاإمكانات جديدة في الطريقة التي ينظر الباب أمام تفاعلي يفتح نحٍو 

  في التحّدثلمھارات اللغویة لھذه الكفاءة االستخدام الفعالتتناول : تفاعلي على نحٍو والنصوصستخدام اللغة والرموز إ

في المجتمع جید  للعمل الھي أداة أساسیة و. األوضاع وغیرھا من المھارات الریاضیة، في العدید من یةالحساب والمھاراتوالكتابة، 

  . لمشاركة في حوار فعال مع اآلخرینلالعمل ومكان و

والدور  الخدمات والمعلوماتقطاعات  األهمية المتزايدة لدور ّإن: تفاعليعلى نحٍو االستفادة من المعارف والمعلومات 

استخدام المعرفة و. اًضروري  أمراًمجتمعات اليوم يجعل استخدام المعلومات والمعرفة بشكل تفاعلي في دارة المعرفةإلالمركزي 

تقييم جودة وتحديد أماكن ومصادر الحصول على المعلومات المناسبة  وتحديد ما هو غير معروف ، يتطلببتفاعلوالمعلومات 

 .  تنظيم المعارف والمعلوماتها و عن مصادرمالءمة وقيمة هذه المعلومات، فضالًمدى و

بطريقة استخدام اللغة والرموز والنصوص لى ما سبق يتطلب ضافة إباإل: تفاعليعلى نحٍو تكنولوجيا الستخدام إ

استخدام التقنيات من ألفراد ان مكّتالتي الجديدة لسبل م استخدام ا وهذا يحتّالقدرة على استخدام التكنولوجيا بشكل تفاعليتفاعلية 

، تغيير الطريقة التي يعمل بها الناس معاًعلى  القدرة  تمتلكتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتذ أن ، إفي حياتهم اليومية

فهم تفاعلي إذا بشكٍل تكنولوجيا المع غيرها من األدوات، يمكن استخدام كما و. اآلخرينمع  والتفاعل ات،معلوم الل إلىوالوصو

ات التكنولوجية مكانيات الكامنة في األدواإل  لربط األفراداجتحيواألهم من ذلك، . اإمكاناتهب وتفكروا ان طبيعتهوالمستخدم
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اإللمام مما يؤدي الى ، تهم اليوميةلتكنولوجيات في ممارسااألفراد لإدماج بالخطوة األولى تكمن و. م الخاصة وأهدافهمظروفهب

 .خرى في مجاالت أهااستخداملهم ذلك تيح ا بشكل عضوي فيالتكنولوجب

  "التفاعل والعمل في مجموعات"مجموعة كفايات 

 آلخرينبا جيدة إقامة عالقةالقدرة على ) 1 :الكفايات التالية" التفاعل والعمل في مجموعات "وتتضمن مجموعة كفايات

 .في ما يلي تحليل لهذه الكفايات. دارة وحل النزاعاتالقدرة على إ) 3القدرة على التعاون مع اآلخرين و ) 2و 

لعالقات  اأن يديروا ويحافظوا على، وبادروا إلىلألفراد أن يهذه الكفاية  تتيح :آلخرينبا جيدة إقامة عالقةالقدرة على 

 لتحقيق التماسك ليست فقط شرطاًإن إقامة العالقات الجيدة  . يكونوا مختلفين عنهمين في مجتمعهم ممن قدخر اآلمعالشخصية 

زيادة التركيز قتصادات تفرض إلر الشركات وايتغيف ،قتصاديإل النجاح ا شروطمن شرطٌ  على نحو متزايدها ولكن،جتماعياإل

 غير االخرين وثقافات وتاريخون على احترام وتقدير قيم ومعتقدات واألفراد قادرأن  يةهذه الكفاوتفترض . ذكاء العاطفيعلى ال

  معهمالتعاطف مع اآلخرينوتشترط العالقات الجيدة . رازدهاإل واإلنتماءو والحفاوةالترحيب ب فيها ون يشعر تهيئة بيئٍةبهدف ذلك

 .اآلخرينم فهم منطلقات التصرفات الشخصية المؤثرة على التعامل مع  التي تحتّرة الفعالة للمشاعراإلداو

 مكونة من أفراد يمتلكون عاتوجممفي العمل التعاوني العديد من األهداف يستوجب تحقيق  :القدرة على التعاون

 وعلى  األفكار واالستماع إلى آراء اآلخرينعلى عرضية بالقدرة عناصر هذه الكفاتتلخّص بعض و. راء متعددةخبرات وآ

 اجتماعية تمكن الفرد  ويتطلب العمل التعاوني امتالك مهارات.مختلف وجهات النظرعن  تعبراتخاذ القرارات التي و التفاوض

 .هداف المنشودةإيجابي يوصل إلى األخرين والعمل معهم بشكل من تقبل اآل

العمل أو مكان  في جميع جوانب الحياة، سواء في المنزل أو اتصراعصل التح :االقدرة على إدارة الصراعات وحله

الصراعات بطريقة بناءة إدارة مفتاح إن .  ال يتجزأ من العالقات اإلنسانيةجزءو من الواقع االجتماعي، جزء الصراعف. المجتمع

ويتطلب ذلك النظر في مصالح واحتياجات اآلخرين . ايهوتخطّها أمن السعي لنفي بد من إدارتها بدالً هو االعتراف بأنها عملية ال

 تحليل القضايا ى إلفإنّهم بحاجٍةها،  في إدارة الصراعات وحلّفعال ألفراد بدوٍرا ولكي يقوم.  الجانبينربحالحلول التي تُالقبول بو

يب أولويات االحتياجات واألهداف، ترتوهيكلة وتأطير المشكلة، إعادة و، ختالفإلتفاق واإلتحديد مجاالت او، ةوالمصالح المعني

  .ف وتحت أي ظره،تخلي عن يمكن الوتحديد ما

 "التصرف باستقاللية"مجموعة كفايات 

والنظر في العام  طار مختلفة مثل القدرة على فهم اإلكفاياٍت" التصرف باستقاللية" كفايات ، تتضمن مجموعةخيراًأ
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معايير المجتمع، والمؤسسات االجتماعية  االفعال والقرارات بكيفية ارتباطفهم  أي أنه يتطلب. قراراتالوفعال السياق األوسع لأل

 االحتياجاتو والحدودمصالح الحقوق وال قييمتعلى القدرة وتتضمن هذه المجموعة . لى ما حدث في الماضيإواالقتصادية و

  . والعمليةدارة المشاريع والخطط الخاصةوالقدرة على تأسيس وإ

لمحيط  وعياًاإلستقاللية على العكس من ذلك، تتطلب بل .  في عزلة اجتماعيةالعمل ال يعني قالليةاستتصرف بإن ال

 وهي تتطلب من األفراد أن يكونوا .التي يلعبها أو التي يحب أن يقوم بهار ادواأل، والديناميات االجتماعية وتهبيئالشخص و

على . همملع ممارسة السيطرة على معيشتهم وظروف عبرة ومسؤولة هادف بطرٍق من إدارة حياتهم واتمكنمفعمين بالطاقة لي

 في مختلف مجاالت الحياة بما فيها مكان أيضاً العمل و، من أجل المشاركة بفعالية في تنمية المجتمعاألفراد العمل باستقاللية

 اً نحو المستقبل ووعياًه توجاإلستقاللية تطلبت،  عموماً. وأعمالهمهمقيمب والتفكرهم بحاجة للتفكير   ذلك،ونيفعلعندما العمل و

إيجابي فهوم  حيازة متتطلّب كما. القيام بهيرغب ب  الذي يقوم به أودورللجتماعية والإديناميات  وللومحيطهالمرء لبيئة 

قدرة على الو ،تقرارال من خالل اتخاذ  أعماٍلإلىحتياجات والرغبات إلوالقدرة على ترجمة ا  Positive self conceptلذاتل

  .على التنفيذختيار واإل

  عالم المناهج الالزمة العداد طالب يمتلكون المهاراتم

 للنجاح في عالم متغيرتعدهم التي  

 ,Resnick)  ن عاماً وعشريخمٍس  خاللResnickقامت به رزنيك لقد أظهرت دراسات علم النفس المعرفي التي 

1999, 2000, 2001a, 2001b)عداد  إلن مبادىء التعلم التي يمكن استخدامها في محاوالت تطوير التعليم م مجموعةً هناك أن

ووضوح التوقعات لجهد ل هم هذه المبادئ تنظيم المدرسة إلعطاء األولويةومن أ. الطالب للنجاح في القرن الواحد والعشرين

 .الم المسؤولوالتقييم المنصف والذي يمكن االعتماد عليه وتقدير االنجازات ومنهاج التفكير والك

   Importance of Effortبذل الجهدمية هأ

ن أ االفتراض ببدلبذل الجهد همية أعلى مدارس القرن الواحد والعشرين أن تشدد على فإن  ، من هذه المبادئنطالقاًاو

ذا الجهد وذلك العناصر بحيث تدعم وتعزز هكل  تنظيم يجب كذلكو.  ما يتعلمه الطالب وكمية يحدد نوعيهذي الحده هوالذكاء و

 ومن العناصر الهامة . دؤوب لعمٍلن المشكالت الصعبة تحتاج دوماًأ متوقع وأمر بذل الجهد أنبقصد توجيه رسالة مؤداها 

ذلك  التقويم بحيث تتالءم مع هذه المعايير وأساليبتعديل و ،دنيا ولكنها مرتفعةدراسية  معايير للوصول إلى النتائج المبتغاة إعداد

 وفرص  الكافي الوقتلطالب يتاح لأن على ،ويتفق مع هذه المعاييربالجدية والعمق وبعض الصعوبة  يتسم نهٍج ممن خالل
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  .التوقعات المطلوبة منهم، بل تجاوز،  وذلك بقصد تحقيقمدرسين ال تدريس جيد ودعماالستعانة بكل ما يحتاجونه من

 مسؤولي  وتعريفحوضفيجب تحديد التوقعات بو رتفعةدراسية م أن يحقق كافة الطالب مستويات  نتوقعإذا ما كناو

بحيث  منصفة للتقويم أساليباستخدام  بهذه التوقعات، والطالب أنفسهمخاصة  األمور والمجتمع بوجه عام ووأولياءالمدارس 

ة وتعتمد على عالمية تشجع المنافس وللتقويم المنصف والموثوق به أهمية كبرى في بيئة. الوثوق بها واالعتماد عليها يمكن

 إذ أن هذا التقدير يشجع الطالب على  الحقيقية إنجازات الطالبتقدير ومن المهم أيضاً. الجدارة في جميع مجاالت الحياة العملية

 .نتاج بشكل دائمالزمة للتمييز بين اإلنتاج الجيد واألقل جودة والمقدرة على تحسين اإلاكتساب المهارات ال

  Academic Rigor in a Thinking Curriculum لى التفكيرتباع منهاج قوي يعتمد عإ

شراك المتعلم بشكل إ وعلى فهو اتباع منهاج قوي يعتمد على التفكيرهم في عملية التطوير لرئيس واألأما العامل ا

 ما قمنا إذا اأنن أساس، على المعارف مفاده انه ليس هناك ما يدعو لتدريس ، ثمة اعتقاد خاطئأنغير  .عضوي في عملية التعلم

غير . عند الحاجة بأنفسهم المعارفط استنبا المهارات في هذهاستخدام لى  إنهم سوف يعمدونإ، فالطالب مهارات التفكيرم يبتعل

 المعرفة نإ.  للتعامل بأسلوب منطقي مع األمورساساًأهمية المعرفة التي تعد أ بصورة واضحة  تظهر األبحاث المتعلقة بالتعلمأن

بصورة والمتجدد  الهائل المتوافر من المعلومات استخدام الكم ب بالتعلملهتسمح تعلم م وبجهد شخصي من ال جيداًتنظيماًالمنظمة 

 الفائق من التفكير ىالمستو و Rigor القوةما بين يجمع  تنفيذ منهاٍج الذي يواجهه المعلمون فيالحقيقيويتمثل التحدي  .مستمرة

وثمة .  ما استخدمناه بصورة فعالة ومبتكرةإذا حتى  محدودفالوقت دائماً .عامل الوقتظّل وجود  ي فواالستخدام الفعال للمعرفة

 وهو االستمرار في العمل على الجمع ما أال أمامنا هذا الوقت المحدود المتاح إطارسبيل للحصول على قدر أكبر من التعلم في 

  . على التفكيربين فعالية المضمون والتركيز الفائق

 لذلك.  والعشرونالحادي القرن في  والتعلمن للتعليما الجديداألساسان  هما التفكير وحل المشكالتن المتعارف عليه أنم

 من ي أساس قوى الطالب بدون أن يكون لدمهارات التفكيرم  أن نعلّأنه باستطاعتنا قول تالتيعلينا أن نتخلى عن الفكرة 

 نأ  فقد أظهرت الدراسات العلمية.ننا تدريس المعرفة بدون حمل الطالب على التفكيروعن االعتقاد السائد بأنه يمك ،رفةالمع

قوم على دراسية تهج اتباع منامن المهم فإن  ، على ذلكبناء. فصل وثيقاً ال ينالمعرفة والتفكير يرتبطان ببعضهما البعض ارتباطاً

االلتزام  أن يكون هدف التعليم والتعلم يضاًأم مه ومن ال.كير بهامحورية ومساعدة الطالب على إتقانها والتفال  المفاهيمتعليم

 .االستخدام النشط للمعرفة والفائق على التفكير التركيزبمجموعة من المعارف المحورية و

 المقدرة على التفكير بشكل جيد ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتوافر مخزونات نإ :االلتزام بمجموعة من المعارف المحورية
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  ويجب صياغتها،ا ينبغي لكافة الطالب تعلمهأساسية اهيم محورية مف توجد من المعرفة وفي كل مجال من مجاالت التعلمكبيرة

ج واضح يتم من خالله تعليم ا يتم استخدام هذه المعايير كأساس لوضع منهأن على ، ومحدودةأكاديمية متطلبةفي صورة معايير 

 :لى المعرفة المعمقة فيتطلبإما الوصول  أ.اتهو شأنها في ذلك شأن مهارات التعلم وأد، وتعلمها بشكل متعمقالمحوريةالمفاهيم 

 فهم المفاهيم ىتعميق مستو إلىيؤدي بشكل مستمر ويتالفى التكرار غير الضروري د منهاج واضح في كل مادة دراسية ووج) أ

 فيها ي المنصوص علاألساسيةكزان على المفاهيم تر ية التعلم ذاتها بشكل واضح بحيثتنظيم هذا المنهاج وعملي )لمحورية وبا

 قدرة الطالب وبراعته في استيعاب هذه المفاهيم ى التعليم والتقويم على مديز عمليتيترك) ، و جآنفاًليها إالمعايير المشار 

  .محوريةال

 أساسياً اًنهاج التفكير جزءفضل عندما يكون مأيكتسب الطالب القدرة على التفكير بشكل  :التركيز الفائق على التفكير

إلى  يتم تعليم المواد الدراسية المختلفة بأساليب تدفع الطالب أنفسهم أنوينبغي . ج الدراسي الذي يتلقونها المنهإطار في مطلوباً

التفكر وتفحص   على حلول لها وطرح افتراضات لدعم آرائهم وحججهم ووضع تفسيرات عالوةًإيجادطرح المشكالت ثم 

لطالب ابرامج  اد فيعت مأمر يكون هذا التركيز الفائق على عنصر التفكير، وهو أن يجبوفي حقيقة األمر، .  الخاصةهممفاهيم

التركيز  و. يتسع نطاقه ليشمل جميع الطالب وبشكل مستمرأن يكون قاصراً على هذه الفئة المتميزة وحدها بل أالالموهوبين، 

وا أرح األسئلة وحل المشكالت وأن يلج يقوموا بطأنعلى ب في كافة المواد الدراسية الطال يتطلب تشجيع الفائق على التفكير

تنطوي على تحٍد لقدراتهم في كل مادة من  ى رفيعة المستواً مهامعطاء الطالب، وإبشكل منطقيل عمال العقإ و، التفكيرلىإدائما 

 صلي المطلوب ثملها تنفيذ العمل األ يتم من خالأنلمتوقع يكون من ابحيث  موسعة مشاريع هذه المهام  وتضمين،المواد الدراسية

مواقفهم ضافة الى ذلك يجب أن يعطى الطالب مهمات تجبرهم على شرح  باإل. مطابقته للمعايير المحددةى مد من بعد ذلكالتأكد

 وأخيرا .عملية التعلم باالستناد الى المعارف والمهارات التي بنيت خالل ودعم آرائهم في كل مادة من المواد الدراسية

 كافة عمليات التعلم إطارهمية عنصر التفكير في أالتعلم بشكل يؤكد على م عملية نظّتُن  أمن المهم جداًفإن  ،وباختصار

  .واستراتيجياته

ة جيدة ف من اكتساب معر)وغيرهم من المتعلمين(الطالب السبيل الوحيد الذي يمكن اإن : ةستخدام النشط للمعرفاإل

 جيد أسلوب  على أي، فإنوعلى نفس المنوال.  العمل الذهني الالزم لتحقيق هذه الغايةبأداء يقوموا بأنفسهم أنة هو ودائم

 هؤالء  عند األفكار التي تتولدأنن الطالب من اكتساب معارفهم الخاصة بأنفسهم مع التيقن في الوقت نفسه من كّ يمأنللتدريس 

يجاد إعلى  الطالب  تجبراًتتضمن كل مادة دراسية مهامويتطلب هذا أن  .المفاهيم الراسخة والمعارفالطالب تتفق بالفعل مع 
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جاد تفسيرات لمواقفهم يإوع دراسي تحدياً يتمثل في ضرورة  كل موضإطار يواجه الطالب في رفة وأنمصادر متعددة للمع

 ومن المهم أن يشجع الطالب .يرات ومناقشتها سوياً استيعابهم للمفاهيم المختلفة وذلك من خالل تطبيق تلك التفسىواختبار مد

 ليس فقط في حل مشكالت ذات  تلك التي استقوها من خارج نطاق المدرسةأو لديهمالسابقة والخبرات استخدام المعارف على 

ن مواد ات من مصادر مختلفة وممكاديمي بل باستخدام المعارف والمهارات في حل مشكالت يومية تتطلب دمج المعلوطابع أ

 واقناع الغير بناء ومن المهارات التي تساعد الطالب على االستخدام النشط للمعرفة استخدام أساليب المناقشة. دراسية متعددة

وقة أخرى كالشبكة الدولية أو م داخل الصف أو من خالل مصادر موثعلى معطيات استوحذ عليها الطالب من خالل دراسته

  .  داخل وخارج الصف والمدرسةالحديث المسؤول استخدام ودنا هذا إلى أهمية تدريب الطالب علىويق.  والمجالت العلميةالكتب

     : المسؤولالتعلم عن طريق الحديث

وليس كل ما يقال من أحاديث .  بالنسبة للتعلمأساسيا المختلفة يعد أمراً واألفكار النشاطاتإن التحدث مع اآلخرين عن 

 من  تتصف بنوٍعأن ينبغي دعم وتعزيز التعلم، لصفوف إلى تدور داخل االتي األحاديث ي تؤدكيول. يضمن تحقيق التعلم

 من  كبيٍرحيٍز يتم تخصيص أن جبي. التفكير الجاد والفعالو والمالئمة والمعرفة الدقيقة مجتمع المتعلمينتجاه  المسؤولية

 دعم إلى ي تؤدالمسؤولة األحاديثإن . في المناهجة ددالمح بين الطالب حول المفاهيم وأحاديث حوارات إلجراءوقت الدراسة 

 ين تحديدمعلملذلك يجب على ال. تهم على بناء المعرفة واستخدامهااقدرعلى التفكير وذلك من خالل تعزيز مستوى قدرة الطالب 

والمناقشات ة للنقاش  نماذج مالئم تقديم وذلك من خالللصفوف داخل اةولؤالمهارات المتعلقة بكيفية إجراء أحاديث مسالطرق و

  والتفسيرالتوضيحوا من الطالب طلبيأن فعلى سبيل المثال، يمكن للمعلمين .  وتوجيه دقة النقاش مع الطالباألسئلةوطرح 

 من خالل  لهايالتعرف على المفاهيم الخاطئة والتصدكذلك يمكن للمعلمين .  صياغة األقوالوالشرح وإعادةلمقترحات  اتبريرو

  .لعميق تجاه التفكير امسؤوليةً، و تجاه المعرفةمسؤوليةًن، مجتمع المتعلمي تجاه تطلب الحديث المسؤول مسؤوليةًوي. النقاشات

 األحاديث فيلية ا الطالب بفعةشارك م تجاه مجتمع المتعلمينتتطلب المسؤولية : تجاه مجتمع المتعلمينالمسؤولية

يسمح  المتعلمين أن  تجاه مجتمعكذلك تتطلب المسؤولية. منهاالمرجو تخدم الغرض لصف على أن  تدور داخل االتيوالحوارات 

ن يبنوا أحاديثهم على األفكار أ وإنصات واهتمام لبعضهم البعضب عوايستم وأن  مقاطعةأيالطالب لآلخرين بالتحدث بدون 

  .المطروحة والمساهمات التي يقدمها زمالؤهم
وأن  يعمد الطالب لالستفادة من المعارف المحددة والدقيقة  المعرفة أنه تجا تتطلب المسؤولية: تجاه المعرفةالمسؤولية

 قد ال تكون متوفرة بعد ولكنها مطلوبة لمعالجة التي نوعية المعارف وايحدد وأن راءهم وحججهمآ تدعم التي وا األدلةيقدم
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 .القضية المطروحة

ركيب يقوم الطالب بتأن الجاد والفعال ر لتفكي تجاه ا تتطلب المسؤولية: تجاه التفكير الجاد والفعالالمسؤولية

م المعارف اتخد وباس عدة نصوص مختلفةأوداخل النص الواحد األفكار الموجودة ربط  و ب متعددةالمعلومات من مصادر

 صياغة و  من خالل استخدام تتابع األفكارالتفسيراتبناء يقوم الطالب ب كذلك يجب أن . وأراءهمأفكارهمالسابقة لدعم والخبرات 

 واستخدام واقتراح سبل للتأكد من مدى صحتها فتراضاتصياغة اإلاألدلة و متعددة ومتباينة من  وأنواع منطقية ومتماسكةراءآ

 خلصوا التي بالنسبة لهم لدعم التفسيرات التحدي على نوع من تنطوي أسئلةكوسيلة لطرح "  what ifماذا لو"أسئلة من نوع 

 لمزيد من حاجٍةب التفسيرات تكون فيها التييوضح الطالب المواقف  أن  تجاه التفكير الجاد والفعالة توجب المسؤولياكم. ليهاإ

  .التأكيد والتفسير

طرح  وذلك من خالل .يقوم الطالب باختبار مستوى استيعابهم للمفاهيم أن  تجاه التفكير الجاد والفعالوتتطلب المسؤولية  

 بناء على الفهم الجديد لهذه التفسيرات المطروحة أو تعديل صياغة وإعادة  للمفاهيمهمإدراك تختبر مستوى أسئلة على أنفسهم

  معرفيٍة على معطياٍت بشأنها بناءاٍت التخاذ قرار المطروحةة األفكارمقارنكذلك يجب أن يكون الطالب قادرين على . المفاهيم

 .هم للحجج والحلول المطروحة ومدى قبولهم أو رفضاالنحياز الموجود لديهم وعلى تحديد دقيقٍة

  والمتعارف عليها تجاه المقاييس المنطقية المقبولةبالمسؤولية صفوف تدور داخل الالتي األحاديثتتسم ويجب أن   

 تؤكد مدى التي  و أن يذكروا األسباب والخروج بالنتائجواآلراء عرض الحجج فيالمنطقية األساليب يستخدم الطالب وذلك بأن 

 مزيد من المناقشات إجراء القضايا واآلراء الخالفية بقصد وا إلى تحديديتوصلإليها وأن  خلصوا التي النتائج هم وئصحة أرا

 .بشأنها

 والحجج المنطقية األدلة مدى صحة يتحد أن يكون الطالب قادرين على  تجاه التفكير الجاد والفعال وتتطلب المسؤولية

يها  النتائج بل وتحدأساسلى عيتم تقييم مدى سالمة األدلة والحجج وذلك بأن  ، من الطالب اآلخرينهم يسوقها أقرانالتي

 يوفرها الطالب التي الحجج فية  افتراضات خفيأو راٍءآ أيالكشف عن  و النقاشفيواالعتراض عليها من قبل سائر المشاركين 

 مدى صحة الحجج يجل تحدأتطرف من  من ال مضادة وعقد مقارنات تتسم بنوٍعأمثلهيقوم الطالب بطرح  وأن ،وتحديها

 صفوف بالمسؤولية تدور داخل الالتي األحاديثسم تتّ أن  تجاه التفكير الجاد والفعال تتطلب المسؤوليةخيراً، أ.واآلراء المطروحة

 . ومن هنا تأتي أهمية فهم واستيعاب الطالب لطبيعة العلوم. نوعية الدالئل المتعلقة بالمعرفة العلميةتجاه 

   للذكاءجتماعيإلاابع الط
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الذكاء مجرد نها ال تعتبر أذ إ ، للذكاءجتماعيإلاالطابع   Resnickومن المبادئ الهامة للتعلم التي تشدد عليه رزنيك

سرعة واختزان الكثير من المعلومات والمعارف المختلفة، بل إن الذكاء يمثل مجموعة من القدرات بمقدرة فطرية على التفكير 

 يستخدم هذه القدرات المتوافرة لديه أن على الذكي اإلنسان عالوة على اعتياد األشياء مع ت والتعامل بمنطٍقعلى حل المشكال

 بشكل دائم وإلقاء ر الستخدام مهارات التفكية المتعلمينن خالل دعوم الذكاء "تدريس"مكانية وتشدد رزنيك على إ. بشكل منتظم

   .فسهمالمتعلمين أن ولية تحقيق ذلك على عاتقؤمس

  دارة الذاتية للتعلماإل

 على  هذه المهاراتتشتملو دارة الذاتية للتعلممهارات اإلهم م إعطاءلقاء مسؤولية التفكير على المتعلمين يحتّإن إ

، ن المرء من فهم األبعاد العميقة التي تكمن وراء األمور الظاهريةمكّتصياغة األسئلة واالستفسارات التي أنشطة مختلفة ك

 .خذ خطوات محددة ومدروسةا الفهم من خالل ألى هذ، وأخذ المبادرة للوصول إنه ال يفهم بعض األموراك المتعلم أوإدر

  جياودور العلوم والتكنول

إال أن قدرتهما على لعب . في مجتمعنا المعاصر من المتعارف عليه ان العلم والتكنولوجيا هما النواة الحقيقية للتغيير

أهمية تمكين الطالب من فهم طبيعة العلوم  يمن هنا تأت. وضيح صورتهما للطالب والمجتمعدور محوري تكمن في ت

ستخدام وفي مدارسنا؛ هذا اإل باإلضافة إلى استيعاب اإليجابيات والسلبيات المتأتية من استخدامهما في حياتنا اليومية والتكنولوجيا

 والمسؤول في تأثير العلوم والتكنولوجيا في عالم اليوم وكذلك في مزالذي يتم، في أغلب األحيان، دون التفكير العميق والملت

 ارجين أمام هذصورة العلم والتكنولوجيا لطالبنا لكي ال يقفوا متفأن يوضح المنهاج  ومن المهم أيضاً. دورنا في عملية إنتاجهما

والتكنولوجيا في مجتمعنا أمراً نظرياً زاحفاً إليهم الكم الهائل من المعارف يغرفون منه دون أن يؤثر فيهم، ولكي ال تكون العلوم 

ة مهم بالنسبة للمنهاج المعتمد على االستخدام النشط للمعرففكما أن . يقبلونه كما هو دون بحث أو تحليل ودون تفاعل أو زيادة

المهم جداً أن  فمن.  هذه التكنولوجياالتفكير، فإن االستخدام النشط للتكنولوجيا في المنهاج من األسس الهامة الستفادة الطالب من

 ,Songer).  بل أيضا كأداٍة معرفية للتعلّم Digital resourceيكون استخدام التكنولوجيا ليس فقط كمصدٍر للمعلومات

2007) Digital Tool   

 المهارات االجتماعية

 ياً القرن الواحد والعشرين قبول اآلخر أي يتطلب النجاح ف،عاله إلى المهارات الذهنية واألكاديمية المذكورة أضافةباإل

ومن . خرين والمقدرة على حل النزاعاتقدرة على التواصل والتعاون مع اآل وامتالك مهارات اجتماعية كالم،خركان هذا اآل
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  .همية الالزمة لكي تعطى األ-ال على أطرافه-  ن تكون هذه المهارات من صلب المنهاج أالهام جداً

 ى النفسالثقة واالعتماد عل

د لدى الطالب الثقة في قدرتهم على إنجاز المهمات الكبيرة والحكمة في اتخاذ القرارات الصعبة من المهم أن نولّ

فالثقة بالنفس والحكمة أمران أساسيان  .والمسؤولة واالعتزاز بالتراث وكذلك الحكمة في استخدام المعرفة العلمية والتكنولوجية

جذرة في التراث نثبت أنفسنا فنتعاون مع العالم وال نقف في ت من خالل بناء الثقة في اإلنجازات المللنجاح في عالم اليوم ألننا

  .نه عندما ندخل العالم من خالل تراثنا ندخل في مجال صداقة مع متعلمي العالم أجمعأذلك . وجهه

 دور المعلم

في نجاح عملية أن للمعلم دوراً محورياً  ة إعداده، إذيتطلب عالم القرن الواحد والعشرين تغييراً في دور المعلم وفي كيفي

مين محترفين يمكنهم إعداد طالبهم  حتى يتسنى إعداد معلّينمعلمال هي التغييرات التي يجب حدوثها في برامج إعداد فما.  1التعلم

  :نتقالاإلمين محترفين، يجب  إعداد معلّتملمجابهة المستقبل؟ لكي ي

حيث تعتبر معارف ب ، إلى مداخل مبنية على الكفاءة،ة على نقاط العجزمبنيالالمعلمين إعداد أساليب /مداخل من .1

سيساعد هذا المدخل في أن يتحول المعلمون بعيداً عن االعتماد على مصادر . المعلمين ومهاراتهم وخبراتهم ذخراً

  .في صنع القرارات التدريسيةعتماد على الذات هم نحو التنمية المهنية واإلتحولّإلى  و،خارجية لحل مشاكلهم

 ويزيد تركيزهم على التعلم التحليلي ،ستراتيجيةإليز المعلمين على نقل المعرفة وا، حيث يقل تركالتفكرمن التكرار إلى  .2

 إلى شحذ مهارات المعلمين في حل المشكالت وتحديد احتياجات الطالب التفكريسيؤدي هذا المدخل . التفكريو

خاص بمدارسهم وفصولهم جديدة متعلقة بوجٍه ومهاراٍتتطوير معرفٍةمة لوإجراء أبحاث مصم .  

ا المشاكل  قبل الخدمة أن يعملوا معاً ليعالجو مامن التعلم بشكل منفصل إلى التعلم معاً، حيث يتعلم المعلمون في مرحلة .3

ويشير . مر ضروري للمعلمينإذا كان التعاون أمراً هاماً للطالب فهو أ. ون المدرسة األخرىؤالمتعلقة بالتدريس وبش

هتمام بأن يتم عاون بين الجامعات والمدارس، واإلز على العمل الميداني والتهذا إلى أن التعليم قبل الخدمة يجب أن يركّ

. كما يشير هذا إلى ضرورة توفير دعم للمعلمين حتى بعد بدئهم العمل التدريسي. تكوين معرفة كيفية التعليملبالتعاون 

، وعلى دور المعلمين ذوي )أول سنة من التدريسعند عادة (ركيز على مرحلة اإلدخال في عملية التدريس إن هذا الت

  .الخبرة في هذه المرحلة، يعتبر طريقة من طرق إدخال المعلمين الجدد في المهنة
                                                

 How the World's Best-Performing School Systems Come Out on Top (McKinsey Report) ارجع الى تقرير مكنزي 1
http://www.mckinsey.com/clientservice/socialsector/resources/pdf/Worlds_School_Systems_Final.pdf 

http://www.mckinsey.com/clientservice/socialsector/resources/pdf/Worlds_School_Systems_Final.pdf
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، إلى معلمين من معلمين يعتقدون أن عقول الطلبة ما هي إال أوعية فارغة عليهم ملؤها بمعلومات يوفرها المعلم .4

ييسبأنفسهمعرفة فيوفرون خبرات يتمكن من خاللها الطالب بناء الم،ررون للطالب بناء المعرفة ويؤدون دور الميس  .

 والكتب والتجارب هي العوامل الوحيدة صفية للتعلم التي تشمل المعلم والومن معلمين يعتقدون أن األوضاع الخارج

. ون بأن أفكار الطالب المسبقة وما تعلموه من قبل عناصر ضرورية للتدريس الناجحمين يؤمنالمحددة للتعلم، إلى معلّ

  .ويشير هذا إلى مداخل وأساليب مختلفة للتخطيط والتعليم وأيضاً للتقييم والتقويم

 جهداً مدى دعم تعليم المعلمين يأصبح اليو.  مدى الحياةم طالب علٍمإلى اعتبار المعلّ"  مكتمالًاًمنتج"من اعتبار المعلم  .5

كونوا دائماً على  أن يالمعلّمين يجب على ،في هذا اإلطار. التقاعدالحياة يستمر منذ االلتحاق في البرنامج وحتى 

ر لكي يساعدوا يجب أن يكونوا قادرين على التغيو. م ودمج الجديد من المعرفة والتكنولوجيا في تدريسهماستعداد للتعلّ

ويجب أال ينسى المرء الدور الهام الذي تلعبه التكنولوجيا . لعالم في هذا العصر المتغيرطالبهم على تلبية احتياجات ا

م مدى وبالتالي، يجب أن يتضمن التعلّ.  وغيره من الموادمي العلومحالياً والذي ستستمر فيما يبدو في لعبه في حياة معلّ

  .الحياة بطبيعة الحال دوراً هاماً للتكنولوجيا

هة نحو حل النظم القائمة الموج التعليمية إلى تأسيس نظم تشجع التعلم مدى الحياة لتحل منظمةاألحتاج ولتحقيق ما سبق ت

كذلك إلى التكامل بين التعلّم في المدرسة وخارجها إلزالة الحواجز اإلصطناعية بين المدرسة والحياة اليومية متحانات، إلا

ليم، مثل أولياء األمور والتعليم العالي ومجتمع األعمال، في العملية التعليمية زيادة إشراك كل األطراف المعنية بالتعوالمجتمع و

 School and site baseة على المدرسة والمبنية على الموقعكذلك عليها تشجيع اإلدارة المبني. وإدارة المدارس

managementوسهلة التعديل تتيح للطالب أن بتكار مع إنشاء نظم مساءلة واضحة، وتصميم مناهج مرنة إل من أجل تشجيع ا

إن هذا أمر .  للطالبنشطم الى مجاالت المعرفة، وتطبيق نظم تدريس تتيح التعلّالع بما يستجد من تغييرات في شتّيبقوا على اطّ

-Hands أهمية دور األنشطة العملية والذهنية، التي تعمل الذهن واليدتهام في كل المواد وبخاصة في العلوم حيث ثبت

on/minds-on مه، لن يعدو عن استمر الطالب في لعب دور سلبي في تعلّوفي حال . ، في تحسين استيعاب الطالب للعلوم

  .كونه مستقبالً للمعرفة ولن يصبح أبداً إيجابياً ومنتجاً مبتكراً لها
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  تخطيطها واستراتيجيات تدريسها في ضوء:المناهج الدراسية
  إلى الدماغالتعلم المستندنظرية 

 
 

  

  ؤى مستقبليةر: بحث مقدم إلى ندوة المناهج الدراسية
  م2009 مارس 16-18

  قسم المناهج وطرق التدريس
  كلية التربية

  جامعة السلطان قابوس
  
  
  
  :إعداد

ناصر بن علي بن محمد الجهوري. د  
  المساعدمناهج وطرق تدريس العلومأستاذ ال

 كلية العلوم التطبيقية بالرستاق
 سلطنة عمان

 
 

 
 
 

  :مقدمة
  

مدعوما بتقدم طوراً شامالً ومعقداًً في شتى ميادين المعرفة العلمية والتكنولوجية      يشهد القرن الواحد والعشرون ت
اد، وفي كل جانب من جوانب  والتي أثرت وما تزال تؤثر بشكل واضح في حياة األفركبير في تقنية االتصاالت؛

رفية والمهارية والوجدانية تنمية قدرات المتعلمين المعوعليه فإن دور المؤسسات التربوية يزداد خاصة في  الحياة،
الفعال  توجد العقل المبدع هذا على التربية أن تتواءم مع هذه المتغيرات لكي يفرض ؛ كمالمواكبة هذا التطور العالمي

  . ومستحدثاتههذا العصرالقادر على التعامل والتفاعل مع المتغيرات المتعددة التي يفرضها 
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 كثير من دول العالم في الوقت الراهن أنها تعد مخرجات القرن الحالي    ومما يؤخذ على المناهج الدراسية في
بمتطلبات القرن الماضي فهي تفكر بأسلوب خطي، وتعد أجياال تفتقد الرؤية المستقبلية أجياالً تفكر ليومها فقط دون 

  )2003فهمي، . (التفكير لغدها
  

مة في النظر للعملية التعلمية، وتضمن ذلك التحول من  تحوالت مهحث التربوي خالل الفترة األخيرةشهد الب    وقد 
 معرفته السابقة وقدرته على معالجة :إثارة التساؤالت حول ما يجرى بداخل المتعلم وكيفية تكوين عقله، مثل

 كيفية تنمية إمكانيات المتعلمين وكل ما يجعل التعلم لديه ذا معنى إلىالمعلومات، وأنماط تفكيره، وأنماط تعلمه 
 ألن الحاجة المعاصرة ليست أفراداً مدربين على العمل بشكل هرمي وآلي، ولكن ؛قدراتهم الذهنية على أفضل وجهو

أفراد يستطيعون ضبط أنفسهم بحيث يكونوا حاللي مشكالت ومتخذي قرارات ومفكرين، وأن يكونوا قادرين على 
  .التعامل مع الغموض والتعقيد والتدفق المعلوماتي

  

 لذلك حدثت تحوالت في التعلم والتعليم من النظرة السلوكية؛ والتي لم تأخذ بعين االعتبار ما يدور داخل      ونتيجة
ية خزن المتعلم  وأخضعت اإلنسان لمبدأ الحتمية واآللية إلى النظرة المعرفية؛ حيث يتم التركيز على كيف،اإلنسان

ويعد . المواقف التي يواجهها ويتفاعل معهار المتعلم في  عقلية، ودو، وما يقوم به من عملياتلمعلوماته في الدماغ
تدريب الطالب على مهارات التفكير المختلفة من خالل المنهج بما يحتويه من محتوى وخبرات وأنشطة تعليمية 
واستراتيجيات ونماذج تدريسية عنصراً مهم لكي يتيح للطالب التخيل والبحث واالستقصاء واالكتشاف وحب 

  )1:  أ2007 طلبة،؛ 2001األعسر، ( . البشري لديهمدماغوذلك إلنماء الاالستطالع؛ 
  

ـ لهي أحدى الوظائف الرئيـسة  ) Cognitive Thinking Functions(    وإذا كانت وظائف التفكير المعرفية   دماغل
 ، الوظيفة الثانيـة   ؛ فإن لتخصص المكاني او العمليات التحليلية وحل المشكالت والتقويم المتتالي        : والتي تتضمن  ،البشري

تعبـر عـن المـشاعر    التـي  ) Affective or Emotional (Feeling) Function( أو المـشاعر  االنفعالية: وهي
 ، والرغبـة فـي التغلـب علـى العقبـات          الدافعية، وتحمل الغموض،  : تحفيز مجموعة من العوامل مثل    وواالنفعاالت  

 التي تؤثر بدورها على كل جزء مـن         وتشجيع اقتناع المتعلم بنفسه   ، والرغبة لتحمل المخاطر،     ، والرغبة للنمو  والمثابرة
 والنظام العقلي ككل، وتدعم هذه الوظيفة بدرجة كبيرة عمليات التفكير المتضمنة في الوظيفة األولى، فهي                دماغأجزاء ال 

ـ سن من الوظائف المعرفية العليـا ب  تحثابة المدخل الرئيسي التي تعوق أوبم  ,Muraven & Baumeister(. دماغال

2000 ; Rayan & Deci, 2000(  
  

منذ منتـصف القـرن العـشرين بـدأ علمـاء           وعاً للدراسة لسنوات عديدة مضت، و      في حد ذاته موض       وكان الدماغ 
  )Frank, 2000. (دماغال البعض لربط كل ما يفهمه منهم عناألعصاب وعلماء النفس يتحدثون مع بعضهم 

  

 ى أن مناطق معينة في الـدماغ تعـد  إل) Cognitive Neuroscience(ب المعرفي     ويشير البحث في علم األعصا
مما يؤثر ) Decision Making(واتخاذ القرار ) Affective Regulation(حاسمة من أجل إحداث االنتظام العاطفي 

  )Siegel, 1996. (على تنمية التفكير عند المتعلم
  

أن الجانـب الوجـداني   ) Cognitive Psychology(معرفـي     وفي ضوء ما سبق، يرى أصحاب علـم الـنفس ال  
واالنفعالي يمثل أحد الجوانب الرئيسة لسلوك المتعلم، كما أنه يشترك مع الجانب المعرفي والوظـائف اإلجرائيـة فـي                  
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 Complex Patterns( البشري، ويعكس حالته الوظيفية وأنه يمثل نمط معقد من التغييرات دماغاألساس القائم على ال

of Changes ( يتضمن االستثارة الفسيولوجية)Physiological Arousal(  والمـشاعر ،)Feelings(،   والعمليـات
، وأنه يتم إحداثه أو تنفيذه )Behavioral Reactions(، وردود األفعال السلوكية )Cognitive Processes(المعرفية 

  )Lezak, 1994. (لمعند االستجابة لموقف محدد ليصبح ذوى معنى شخصي لدى المتع
  

      

 ها؛ ومنهـا  تدريسالمناهج الدراسية واستراتيجيات     مجموعة من االتجاهات الحديثة في إعداد        ضوء ذلك برزت      وفي  
ألهميـة  ونظرا  دماغ،   ال إلىالمتمثل في النظرية التربوية الحديثة نظرية التعلم المستند         االتجاه المستند إلى دراسة الدماغ      

 نبعـت  - على حد علم الباحـث –ألنه ال توجد دراسة سابقة في هذا الموضوع لتطور والتغيير الحادث، و   هذا االتجاه وا  
فكرة البحث الحالي، وسوف تحاول هذه الدراسة النظرية اإلجابة عن بعض التساؤالت حول هذا االتجاه الحديث الـذي                  

  .يعد مطلب معاصر ضروري ورؤية مستقبلية مهمة في ظل متغيرات العصر
  

  :مشكلة الدراسة
الحديثـة   والمتمثل في النظريـة التربويـة   لتعرف على االتجاه المستند إلى دراسة الدماغ     مما سبق يتضح ضرورة ا    

 الدماغ في إعداد المناهج الدراسية واستراتيجيات تدريسها، وذلك من خـالل التركيـز علـى                نظرية التعلم المستند إلى   
وتراعي ما لديهم من قـدرات      وللتعليم،    للتعلم في استراتيجيات التدريس والتي تشوقهم    مهارات التفكير المختلفة والتنوع     

تحـاول الدراسـة الحاليـة      تعتمد على الحفظ والتلقين، و    موظفة هذا االتجاه بشكل فعال بعيدا عن الطرق التقليدية التي           
  :اإلجابة على السؤال الرئيس التالي

  ؟" الدماغإلىاستراتيجيات تدريسها في ضوء نظرية التعلم المستند كيف يمكن تخطيطها المناهج الدراسية و" 
  :    ويتفرع من هذا السؤال األسئلة التالية

   الدماغ؟إلىما نظرية التعلم المستند  .1
  الدماغ؟إلىكيف يمكن تخطيط المناهج الدراسية في ضوء نظرية التعلم المستند  .2

  الدمـاغ؟إلىية التعلم المستـند ما استراتجيات التدريس الفعالة المنبثقة من نظر .3
  

  :أهداف الدراسة
  :    تهدف الدراسة الحالية إلى

 ". الدماغد إلىنظرية التعلم المستن: "التأصيل النظري والتعريف بإحدى أحدث نظريات التعلم .1

 . الدماغإلىالتعريف بكيفية تخطيط المناهج الدراسية في ضوء نظرية التعلم المستند  .2

 . الدماغإلىجيات التدريس الفعالة المنبثقة من نظرية التعلم المستند التعريف باسترات .3
  

  :أهمية الدراسة
  :    تتمثل أهمية الدراسة الحالية في أنها

  .ا في تخطيط المناهج واستراتيجياتهالى الدماغ وتطبيقاتهسايرة االهتمام بالتعلم المستند إاستجابة لم .1
 . الدماغ في تخطيط المناهج الدراسيةإلىلم المستند  التع المناهج بكيفية توظيفتزويد مخططي .2

مساعدة معلمين على ضرورة االهتمام باستراتيجيات التدريس الحديثة الفعالـة واسـتخدامها لتنميـة التفكيـر                 .3
 .والجوانب المختلفة في شخصية المتعلم



                  2009 مارس 18-16 ندوة المناھج الدراسیة رؤى مستقبلیة                                                                                                                      

 49

  

  :منهج الدراسة
 وكيفية توظيفها فـي المنـاهج   ، الدماغإلىعلم المستند   الت نهج الوصفي التحليلي ألفكار       اعتمدت هذه الدراسة على الم    

  .التخطيط واستراتيجيات تدريسها:  من حيثالدراسية
   

  :إجراءات الدراسة
  :    لإلجابة عن تساؤالت الدراسة قام الباحث بالخطوات التالية

 الدماغ وأهميتها وكيفيـة     إلىالتعلم المستند   ب لبحوث والدراسات السابقة المتعلقة   االطالع على األدب التربوي وا     .1
  .توظيفها في المناهج الدراسية، والتعرف على أهم استراتيجيات تدريسها وكيفية تطبيقها

 . والدراسات النظرية والميدانيةإجراء عملية التحليل للبيانات .2

 .تفسير النتائج في ضوء ما وضع للدراسة من تساؤالت .3

 .ي تسفر عنها الدراسة النظريةتقديم التوصيات والمقترحات في ضوء النتائج الت .4
  

  :مصطلحات الدراسة
  ):Brain-Based Learning(التعلم المستند إلى الدماغ 

النظرة إلى الـتعلم ذات أثنـي عـشر مبـدأ           ": التعريف التالي للتعلم المستند إلى الدماغ، هو      تتبنى الدراسة الحالية       
لتنميط، واالنفعاالت الحساسة، والمعالجة للكليات واألجـزاء،       الطبيعة الفطرية، واالجتماعية، والبحث عن المعنى، وا      (

باعتباره الوظيفة العظمى للدماغ؛ حيث يظـل      ) اإلدراك المحيطي، الوعي والالوعي، الذاكرة، االرتقاء، التحدي،التفرد      
ة، ويتفاعل فيها الدماغ متعلماً حتى نهاية عمر اإلنسان، وتظل الشبكات والشجيرات العصبية تنمو ما دامت البيئة ثري            

 وتجهيزاته، األمر الذي يجعل مواقف الـتعلم أكثـر          هالفرد بالطريقة التي تتناسب وتتواءم مع هذا الدماغ واستعدادات        
  ".سهولة ومرونة وعمقاً

  

  ):Planning Curriculum(تخطيط المناهج الدراسية 
 منتظمة تتضمن اتخاذ مجموعة من اإلجراءات عملية: "لتخطيط المنهج، هوالتعريف التالي تتبنى الدراسة الحالية    

والقرارات للوصول إلى أهداف محددة، وعلى مراحل معينة، وخالل فترة زمنية معينة، ومستخدمة كافة اإلمكانات 
  ".المادية والبشرية والمعنوية المتاحة حاليا ومستقبال أحسن استخدام

  

  ):Teaching Strategies(استراتيجيات التدريس 
مجموعة من الخطـوات المتتابعـة والمتناسـقة        ": التعريف التالي الستراتيجيات التدريس، هي    ى الدراسة الحالية    تتبن   

المخطط لها لكي يقوم به المعلم والطالب داخل الفصل الدراسي أو خارجه لتدريس محتوى دراسي معين بغيـة تحقيـق                    
  )5-4: 2003زيتون،  (".أهداف محددة سلفاً

  اإلطار النظري
  

  :)Brain-Based Learning ( الدماغإلىالتعلم المستند نظرية : الأو
      

  :مقدمة
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 األخيرة والتي كان لها األثر في عدة مجاالت؛ مما أدى إلى التعاون التداخل والتكامل مـا بـين          نتيجة ألبحاث الدماغ  
، وعلم النفس، وعلم الكمبيوتر ممـا  علم األعصاب، والفسيولوجي، والبيوكيمياء، والطب، وعلم المعرفة : عدة حقول منها  

 في تجويد عمليتي الـتعلم      دماغالشجع بعض علماء النفس التربوي على االستفادة من هذه المعلومات وهذا التكامل عن              
  )230-229: 2007أبو عطايا وبيرم، ( .دماغالوالتعليم، فكانت بدايات ميالد نظرية التعلم المستند إلى 

  

خيرة من القرن العشرين بدأت تظهر بوادر تحول جذري فـي النظـر إلـى عمليـات الـتعلم         وفي العشرين سنة األ   
التصوير الطبقي للدماغ، والمرنان المغناطيسي، والمرنـان النـووي المغناطيـسي،           : والتعليم، كما ظهرت تقنيات مثل    

تعرف على ما يجري في الـدماغ،  وطوموغرافيا االنبعاث البوزيتروني، وقد أعطت هذه التقنيات الباحثين طرقا جديدة لل        
فاليوم يمكن تصوير الدماغ ومتابعة تحليل العمليات التي يقوم بها في حالة كون صاحبه حياً، وأصبح باإلمكـان التقـاط             

 من  0.005(، أي كل    ) ملي ثانية  50(صورة مقطعية ألنسجة الدماغ بواسطة جهاز المرنان المغناطيسي النووي في كل            
ه السرعة بقياس تتابع التفكير خالل مساحة صغيرة من الدماغ، وقد مكنـت تكنولوجيـا الحاسـوب                 ، وتسمح هذ  )الثانية

أبو بكـر،   . (المتطورة من قياس الكهرباء المتولدة من الدماغ؛ األمر الذي يسمح بتتبع نشاط الدماغ أثناء حل المشكالت               
2008:16(  

  

ل شيء عن كيف يعمل الدماغ البشري؟ وعلى الـرغم مـن    ك-لحد اآلن–   وعلى الرغم من أن أبحاث الدماغ لم تقدم      
أن التعلم المنسجم مع الدماغ ليس عالجاً لكل شيء، إال أنه يقدم توجيهات مهمة، لقد أثبت البحث المتواصـل للبـرامج                     

يمكـن  المتوافقة مع أبحاث الدماغ قدرتها على ارتفاع عالمات التحصيل للطالب، وتحويل االتجاهات المثبطة دائما بما                
وطـورت  . أصحابها من تجاوز اإلخفاقات وتحقيق النجاح، وكذلك تزويدهم بمجموعة من المهارات الحياتيـة النافعـة              

 مفاهيم عدة جديدة للتعلم، وتصور كيفية نشوء التعلم الفعـال الـذي             دماغالالبحوث األخيرة في مجال التعلم المستند إلى        
القدرة على استحـضار اإلجـراءات      لمعلومات إلى التركيز على الفهم و     لمعرفة والتدريب وتذكر ا   تحول من مجرد نقل ا    
  )ح:ت.جينس، د. (طبيق المعرفةالمهمة من الذاكرة وت

  

  :خصائص نظرية التعلم المستند إلى الدماغ
؛ عفانـة   107: 2009الـسلطي،   : (    من أهم الخصائص والمواصفات لنظرية التعلم المستند إلى الـدماغ مـا يلـي             

  )98-97: 2009والجيش، 
  .الدماغ هو طريقة في التفكير تتعلق بتعلم شيء ما أو إنجاز عمل معين) 1
  .فهم عملية التعلم يتم من خالل االعتماد على تركيب الدماغ ووظيفتـه) 2
  .تعد نظاماً في حد ذاتها وليس تصميماً معداً مسبقاً) 3
  .م والتعلـمطريقة طبيعية وداعمة وإيجابية لتحسين القدرة على التعلي) 4
  .تعتمد على مواصفات الدماغ من أجل اتخاذ القرارات وحدوث التعلم) 5

  :ى الدماغنظرية التعلم المستند إل المبادئ التي تقوم عليها
   إن الدماغ نظام تحدث بداخله األشياء وفقاً لطبيعة هذا النظام كما أن معرفة طريقة عمل نظام ما، تمكن الفـرد مـن                      

ل له، إن بعض الفهم لكيفية معالجة نظام الدماغ للمعلومات، يمكن الفرد من الـوعي باألخطـاء التـي      عمل استخدام فعا  
يمكن أن يقع فيها النظام أثناء التفكير ومن ثم االستخدام األكثر فعالية من خالل فهم طبيعة هذا النظام؛ بهـدف تحقيـق                      
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لتعلم التي تستخدم المعلومـات الجديـدة عـن الـدماغ،     تعلم أسهل وأكثر اقتصادية، ومن ثم كان توظيف استراتيجيات ا  
  )48: 2003السرور، . (تساعد في العمل على تحسين عملية التعلم

    لقد حدد كل من كين وكين اثني عشر مبدأ لهذه النظرية، وقد تم تعديل هذه المبادئ عدة مـرات لتتناسـب ونتـائج                      
ويـشير  ) Caine & Caine, 2002. (م2002لها تم فـي عـام   بحوث الدماغ المستمرة والمتطورة، وكان آخر تعديل 

  :إلى المبادئ نظرية التعلم المستند إلى الدماغ) 1(الشكل 

  
  الدعائم والمبادئ للتعلم المستند إلى الدماغ) 1(شكل 

  

ـ  ؛ 2007؛ سـالم،  Sue Yamin, 2009: (الي    إن هذه الدعائم والمبادئ للتعلم المستند إلى الدماغ يمكن تناولها كالت
  )James & Law San, 2001؛ Caine & Caine, 2002 ؛ 2004عفانة والخزندار، 

 حيـث  :)The Entire Physiology Learning Engages (يرتبط التعلم بالطبيعة الفطرية لتكوين الـدماغ ) 1
ـ  يتكون الدماغ من باليين األعصاب تنقل المعلومات بينها من خالل          ، وتتميـز هـذه الوصـالت    ةعمليـة كهروكيميائي

بالمرونة والتداخل والتشابك، والمنبه الخارجي والداخلي يتوزع في تكوين المسارات وتكرر تنبيهها، كلمـا زادت قـوة                 
هذه المسارات، وكلما أصبحت أقوى كلما تشابه تكوينها مرة أخرى، وكما أن التنبيهات متعددة الجوانب واألبعاد يمكنهـا    

  . تبني مسارات وأنماط لوصالت جديدة، وهذا يزيد من قدرة الدماغ على التعلمأن
 يتشكل الدماغ وفقاً للعالقات الشخـصية واالجتماعيـة،   :)The Brain-Mind is Social ( كائن اجتماعيالدماغ) 2

ير الحادث في الـدماغ نتيجـة   والتي تبدأ عند الوالدة مع األم، وتتنوع بعد ذلك لتصبح أكثر تعقدا، فقد رصد العلماء التغ         
ابتسامة األب، كما أن الحوار الذاتي الذي يقوم به المتعلم، مبنى على أساس رؤيـة المـتعلم لهـذا الحـوار بـصورة                       

  .اجتماعية

 التفرد
Unique & 

Brain 

 التحدي
Challenge & 

Threat 

 

 االرتقاء
Developmental 

 

 الذاكرة
Memory 

 الوعي والالوعي
Conscious & 
Unconscious المحیطيكاإلدرا  

Peripheral 
Perception 

 

 الكلیات والجزئیات
Parts & Wholes 

 االنفعال
Emotions 

 

 التنمیط
Pattering 

 بحث عن معنى
Search for 
Meaning 

 
 االجتماعیة
Social 

 
 الطبیعة الفطریة
Physiology 

 

Human Beings 
are Living 
Systems 
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يولد الفرد ودماغه مجهز بميل يسمح له ): The Search for Meaning is Innate(فطريـا ً البحث عن المعنى ) 3
صول إلى معنى مدرك للحياة المحيطة به، ويستمر هذا الميل مدى الحياة، فالفرد مـدفوع فطريـاً                 بالتساؤل ومحاولة الو  

للبحث عن معاني ومضامين المعرفة، حتى يستطيع بها إدراك تمثيالت الواقع في ذهنه، كمـا أن الفـرد يولـد ولديـه                    
  .مجموعة من القدرات وتظل تنمو وتتطور مع الوقت

 The Search for the Meaning Occurs Through(ل األنمـاط  البحـث عـن المعنـى مـن خـال     ) 4

Patterning :(            من السهل على الدماغ أن يكون معاني عن العالم المدرك خالل إيجاد أنمـاط تنـتظم بهـا المنبهـات
ظيفيـة  المحيطة بالفرد، وهذه األنماط قد تتبدى في اكتشاف الفرد ألنماط التشابه واالختالف والترتيبـات المنطقـة والو                

وقواعد اإلضافة والطرح والدوال والمتواليات الهندسية والرياضية والعديد من األنماط المختلفة، وتعـود القـدرة علـى               
  .؛ وبذلك يبني الفرد نماذج عقلية لألنماط ويطورها)جوهر التنميط(إيجاد هذه األنماط إلى القدرة على التصنيف 

  

القاعدة األساسية فـي الـتعلم   ): Emotions are Critical to Pattering(االنفعاالت حساسة بالنسبة للتنميط ) 5
المستند على الدماغ أنه ال يمكن الفصل بين االنفعال واإلدراك، حيث أن كل خبرة يرافقها انفعال ما، وهذا مـا يكـسب                   

معتقداتهم أنها مقترنـة  الخبرات الصبغة الشخصية، كما أن أحد أسباب صعوبة تغير سلوك األفراد أو عاداتهم العقلية أو           
  .باالنفعاالت خاصة

  

 The Brain Processes Parts and Whole(يعـالج الـدماغ األجـزاء والكليـات بـصورة متزامنـة       ) 6

Simultaneously:(                 أشارت نتائج البحوث الحديثة إلى تكامل أداء النصفين الكرويين للدماغ، وعليـه فـإن الـدماغ 
، وبفضل نتائج هذه البحوث يمكن القـول  )الجانب األيمن(، وبصورة شمولية كلية )يسرالجانب األ(يعمل بصورة تحليلية   

على أن الدماغ يعمل بنصفيه بفضل وجود الجسم الجاسي بينهما، بمعنى أن الدماغ مصمم إلدراك كـل مـن األجـزاء                 
  .والكليات بصورة متزامنة

  

 Learning Involves Both Focused Attention and(يتضمن التعلم االنتباه المركز واإلدراك الخـارجي  ) 7

Peripheral:(                 يشمل التعلم التركيز على منبهات محورية ومركزية، والتي تعد أكثر أهمية ومعنوية، وهذا ما يرمـز 
، كما أن الدماغ يحتفظ بـإدراك لكـل المنبهـات المحيطـة بالمنبهـات      )Explicit Memory(في الذاكرة الصريحة 
؛ األمر الذي يظهر عندما نسأل فـرداً علـى بعـض    )Implicit Memory(في الذاكرة الضمنية المحورية، ويحفظها 

المعلومات فيقول أنه يعرفها ولكن ال يتذكرها كلية، أو عندما يميل إلى اختيار بدائل كانت موجودة في المحـيط البيئـي                 
  .للتعلم

  

 Learning Always Involves Conscious and(يــشمل الــتعلم عمليــات واعيــة وغيــر واعيــة ) 8

Unconscious Processes:(    يشير هذا المبدأ إلى اليقظة العقلية؛ والتي يتحدد من خاللها وعـي الفـرد بالعمليـات 
المعرفية وما وراء المعرفية التي يقوم بها ومدى شعوره بها، غير أن هناك من األداءات ما يقوم بها المـتعلم بـصورة                      

ع الالوعي، وتزداد حدة اليقظة العقلية مع تطور العمر، إال أنه يمكن تنميتهـا مـن خـالل    أوتوماتيكية ويغلب عليها طاب   
  .التغذية الراجعة وبعض االستراتيجيات التدريسية

 We have at least two Different(يوجد لدى الفرد على األقل أسلوبين مختلفين مـن أسـاليب الـذاكرة    ) 9

Types of Memory :(يلة الوقت، وفي نفس اللحظة التي يتحرك بها الفـرد فـي عالمـه؛ إال أن    أن الذاكرة تعمل ط
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بعض التنبيهات أو الخبرات تخزن في أنظمة خاصة؛ وذلك حسب أهميتها ومعناها وزمانها ومكانها، ويمكـن تـصنيف           
جرائيـة، والـذاكرة    الذاكرة الصريحة مقابل الذاكرة الضمنية، وذاكرة المعاني في مقابل الذاكرة اإل          : أساليب الذاكرة إلى  

االنفعالية مقابل الذاكرة الحسية، ويمكن التعامل مع كل نوع من هذه األنواع بصورة مستقلة عن األخرى؛ بحيث يـتمكن          
  .الفرد من تسجيل معلوماته في مخزن واحد أو عدة مخازن للذاكرة في آن واحد

  

م هو وظيفة الدماغ األساسـية؛ لـذلك فهـو    بمعنى أن التعل): Learning is Developmental(التعلم تطوري ) 10
ينمو وتزداد ترابطاته بناء على مواقف التعلم التي يخبرها الفرد في حياته، ويستمر هـذا النمـو، وتتجـدد الترابطـات            

  .وتتعقد، ويحدث توسيع في المعلومات، كل ذلك يعبر عن القدرة غير المنتهية لدماغ األفراد على التعلم
  

 Complex Learning is Enhanced by Challenge(المعقد بالتحدي ويثـبط بالتهديـد   يتحسن التعلم ) 11

and  Inhibits by Threat :(   تشير نتائج األبحاث إلى أن استجابة الخوف في موقف التعلم يمكن أن يـسلك أحـد
فية؛ وبالتـالي تتجـه   ؛ حيث يتم ترجمة المنبهات الحسية إلى أنها خبرة غير مخ)High Road(الطريق البعيد : طريقين

تلك المنبهات إلى القشرة المخية حيث تعالج؛ وهنا تتضح شكل وصورة التنبيهات، وفي نفس الوقت تتكـون اسـتجابات         
انفعالية هادئة تيسر التعلم، أما إذا تم إدراك المنبهات الحسية على أنها مخيفة؛ فتسلك تلك المنبهـات الطريـق القريـب                

)Low Road( إلى القشرة المخية ويتم استصدار استجابة اجري واهرب ؛ بحيث ال تذهب)Fight & Flight(  ولعـل ،
البديل لالستجابة القريبة هو تنمية فعالية الذات لدى المتعلمين التي تزودهم بالثقة والثبات أثنـاء التعـرض لمثـل هـذه           

  .المواقف
  

 ، كبـصمة اليـد   ألخرفرد يختلف من دماغأثبت العلماء أن ال): Each Brain is Unique (كل مخ فريد بذاته) 12
يتكـون التـرابط بـين    حيـث   ، التأثيرات الوراثية والبيئية : المتعلمين يعكس العديد من العوامل التي تشمل       دماغوتنوع  

ما تتغير خرائط العقل الخاصة بالتفكير واإلدراك واالحتفـاظ   ك.  واالجتماعية الشخصيةو المعرفية   خبراتالالخاليا نتيجة   
في أعضاء البـصر وحـدها فـي        ف ، مع مرور الوقت   قدراتاللومات باستمرار، وتظهر التذبذب الكبير في حدود        بالمع

، ولكل منها خريطة على حدة، والتعلم يحدث عندما تتواصـل تلـك              من ثالثين مركزاً مترابطين معاً      يوجد أكثر  لدماغا
ويختلـف  ،  وم الفرد باستنباط المعني بشكل أكبر من التعلم        وكلما زاد الترابط بينها يق     ،الشبكات العصبية أو الخرائط معاً    

ال شهود   ولذلك فقد تختلف أقو    ؛ متميز أيضاً عن غيره    دماغكما أن التشابك الداخلي لكل      ؛   ووزنه بين البشر   دماغحجم ال 
كون بمثابة   العصبية التي ت   ألمور هو تفسير شخصي للمحفزات بناء على الشبكات       ا  إن إدراك  ،العيان في الحادث الواحد   

. فهي متأصلة وراسـخة فـي الـشبكات العـصبية    : ، هذا هو سبب ثبات الصور النمطية والتحيز ألشياء معينه   مرشحال
التعلم ذو الوتيرة الواحدة    وعليه فإن    .فريد ومتميز   كعضو الدماغباختصار، إن الجينات الوراثية، وخبرات الحياة تشكل        

بـل    ليس فقط متميزاً ومنفرداً بذاته، دماغكل  أن  ": ، وهو  البشري دماغفه عن ال  اكتشا تم   المتتابعة يخرق قانونا مهماً جداً    
  ."يتسع ويتمدد بإيقاعه الخاص به

  

  :لتعلم المستند على الدماغاألهمية التربوية ل
ـ                 سلوك     لقد كانت السيطرة في الخمسينيات وبداية الستينيات للنظرية السلوكية قي علم النفس، والتي اهتمت بقياس ال

بما أننا ال ندري ماذا يحصل في الدماغ من عمليات تفكيريـة فـإن قيـاس           : الظاهري لإلنسان، وكأن لسان حالهم يقول     
السلوك الظاهري وتهذيبه وتعديله هو الطريق األسلم، فإذا رغبنا في تنمية سلوك معين فما علينا إال تعزيـزه والمكافـأة                
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 علينا إال المعاقبة عليه؛ األمر الذي يضطر معه الكائن الحي إلـى تعـديل               على أدائه وإذا لم نرغب في سلوك آخر فما        
أما اآلن،  فإن ثمة حقيقة تؤكد أن فهم طبيعة الشيء ومكوناته وكيف يعمل، تسهم في زيادة المعرفـة                    .السلوك أو حذفه  

ة في كيفية استخدامها على نحـو  بهذا الشيء وفي زيادة التعلم، ففهم مكونات السيارة مثالً وكيف تعمل، يفيد بدرجة كبير         
  )16: 2008أبو بكر، . (أفضل، وفي كيفية الحفاظ عليها، وكذلك الحال بالنسبة للعقل اإلنساني

  

    إن تطبيقات نتائج األبحاث الحديثة في مجال الدماغ على عمليات التعليم والتعلم تنذر بحدوث ثورة في مجال الـنظم              
قات الدراسة ونظمها وسياستها، واستراتيجيات التدريس وطرائقه، وأسـاليب التقـويم،           التعليمية؛ قد تؤدي إلى تغيير أو     

 بل تؤدي إلى تغيير طرق التفكير في الفنون واآلداب والتربيـة البدنيـة         ة، واستعماالت تكنولوجيا التعليم؛   والبيئة التعليمي 
  .وغيرها

الحديثة التي تم التوصل إليه وفق أحدث ما توصلت إليه    أن التعلم المستند إلى الدماغ القائم على نتائج الدراسات 
الفكرة : البشرية في شتى العلوم غُير مجموعة من االعتقادات السائدة عند الكثير من التربويين، ومنها على سبيل المثال

 منهما ينشط ل تفصيالت لكيوجدوأنه ، األيسروأخرى للجانب سب للفص األيمن تتنا التعلم السائدة بأن هناك أشكال من
على الرغم من االنفصال  ف. عند التعلم تتفاعل معاً بشكل كبيردماغأجزاء الأن  والثابت اآلن ،فيها أكثر من اآلخر

 دماغمن جذع الو ،، وبالعكس في محور رأسي تحرك من أعلى ألسفلدماغطاقة في ال إال أن ال للدماغالثنائي الجانبي
استيعاب  ه يتمكن مصمم لالستيعاب المكاني من الفص األيسر إلى األيمن، ولدماغال، فإلى القشرة المخية وبالعكس

مجرى الدم تؤثر أيضاً التي تسير في " النيوربيتايد"مادة حيث أن من الخلف إلى األمام، و) من الماضي للمستقبل(الزمن 
؛ طلبة، 2007جنسن،  (. صورة مصغرة من الكونكأنه دماغ اليعدوبذلك  ؛فعالاألسلوك وردود ال وتفكيرالعلى 
  )ب2007

  

 إلى الدماغ أنه يقدم بيانات واضحة حول القدرات العصبية لمراحل نمو د   ومن نقاط األهمية كذلك للتعلم المستن
،  عاماً)13(في السن  على الرغم من أن البعض المتعلمين االستثنائيين جاهزون لتعلم الجبر أو الهندسة: اإلنسان فمثال

ري قادر على  البشحيث أن الدماغ ؛ليسوا مستعدين من الناحية العصبية لتعلم تلك الموادفي سنهم  فإن معظم من هم
، أو إذا  كان  بشكل مسبقتم تجهيزها التعرض لخبرات البيئةواعدة العصبية ، ولكن هذا إذا كانت القتعلم كم كبير جداً
  )2007جنسن، ( .عالية جداالمعلم ذا مرونة 

  

 : الدماغإلى المستند التعلمفي المؤثرة عوامل ال
، 111-105: 2009عفانة والجيش، : (    من أهم العوامل التي يمكن أن تؤثر في التعلم المستند إلى الدماغ ما يلي

  )Pinkerton, 2002؛ Barbara,2002؛ 102- 101: 2009السلطي، 
  

راعاة هذا النوع من التعلم وخاصة ينبغي توفير جو صفي يسمح بم: )Biological Factor (العامل البيولوجي) 1
دراسة المعلمين ألفضل السبل التي يمكن أن تنمى أدمغة المتعلمين اتجاه أهداف محددة، وعليهم كذلك أن يكونوا قادرين 
على فهم كيفية عمل الدماغ، وكيفية تخزينه للمعلومات ونسيانه لها، كما أنه ينبغي أن يكون لديهم معرفة ودراية 

اغ ووظائفه حتى يمكن إفادة المتعلمين إلى أقصى درجة؛ وذلك من خالل عمل برامج وورش عمل تيسر بتركيب الدم
عليهم تطبيق استراتيجيات تدريس تتناغم مع خصائص أدمغة المتعلمين وتحدث الفهم المطلوب، ومعرفتهم بشكل كافي 

لتعليم والتعلم الصفي بصورة علمية تتفق مع حول النظرية ومتطلباتها لكي يستطيع كل معلم تطبيق مبادئ النظرية في ا



                  2009 مارس 18-16 ندوة المناھج الدراسیة رؤى مستقبلیة                                                                                                                      

 55

البناء العصبي للدماغ وعملياته اإلدراكية، ومحاولة تنظيم دروس المنهج في ضوء خصائص الدماغ ووظائفه لفئات 
  .المتعلمين المختلفة

  

 الدماغ؛ حيث يلعب عامل الوراثة دوراً مهما في عملية التعلم المستند إلى ):Heredity Factor(العامل الوراثي ) 2
تؤثر الجينات على قدرات الدماغ من حيث التذكر والذكاء والتفكير، كما تختلف الصفات الوراثية باختالف الجنس 
مثال، كما أن الصفات الوراثية تؤثر بالتعلم وتتأثر به، أن وصول المتعلم إلى مستوى عال من القدرات العقلية 

من جينات تحمل الصفات مما يسمح للمتعلم بالتفاعل مع المواقف التعليمية أو والتفكيرية يكون من خالل ما يمتلك الفرد 
  .الحياتية بصورة فعالة

  

 انفعاالت حادة على عمل الدماغ اتؤثر الخبرات العاطفية التي يصاحبه: )Affective Factor(العامل االنفعالي ) 3
ير، إذ تعد مثل هذه العواطف واالنفعاالت محفزة لعملية من حيث عدم قدرة الفرد على التركيز واالنتباه والتذكر والتفك

التعلم، كما أن العواطف واالنفعاالت االيجابية تسهل من إدراك المعرفة واالنتباه لمكوناتها؛ حيث يحتفظ الفرد بما تعلمه 
عرفة، وعلى ذلك لمدة طويلة، كما أن إدراك دماغ الفرد لفائدة هذا التعلم يزيد من حرص الفرد على اكتساب هذه الم

  .ينبغي على المعلم أن يراعي انفعاالت المتعلمين؛ وخاصة التي تثيرهم وتؤثر على الجهاز العصبي
  

 تؤثر البيئة على الجينات، وتخبر الجينات عن البيئة المحيطة، وقد ):Environmental Factor(العامل البيئي ) 4
المرونة (ووظيفته كاستجابة للمؤثرات البيئية والخبرات الخارجية أثبتت نتائج البحوث الحديثة أن الدماغ يغير بنيته 

 المليئة بالتحدي فالدماغ يحتاج إلى التعلم، ولكن عندما تكون الخبرات ة، ولذا ينبغي أن يوفر المعلمين البيئ)العصبية
نات البيئة الخصبة لتنمية التربوية سهلة جدا أو في غاية الصعوبة عندئذ يتعثر التعلم، ومن مهمة المعلمين توفير مكو

  .عقل المتعلم، أما إذا تم إهمال العقل فإنه يبهت وال يطور من قدراته
  

 يستقبل الدماغ المعلومات من مداخل مختلفة ):Movement and Feeling Factors(العامل الحسي الحركي ) 5
لحواس إلرسالها إلى الدماغ، إذ تعد تلك للحواس، حيث تقوم المستقبالت بترجمة وتنظيم العمليات الحسية اآلتية من ا

المستقبالت مصادر الفرد عن المعلومات حول العالم، وعلى ذلك فإن أي تشويه في الحواس أو إعاقة جسدية أي كان 
نوعها يؤدي إلى إعاقة التفكير عند الفرد بل يصبح الفرد غير قادر على التكيف واالندماج في مجتمع العاديين؛ ولهذا 

اغ يتأثر في قدراته وتطوره، وينبغي على المسئولين في التربية والتعليم أن يدرسوا الجوانب الحسية الحركية فإن الدم
للمتعلمين من أجل توفير الجو المالئم لالستفادة من المثيرات التعليمية إلى أقصى درجة، وتغيير أماكن المتعلمين طبقاً 

لرؤية الواضحة والصوت المسموع والمناخ الصفي المالئم حتى ال لقدراتهم البصرية والسمعية وأن يجدوا بدائل ل
  .يحدث تشويه في الفهم عن طريق المدركات والحواس

  

 يتأثر الدماغ بالتغذية وخاصة بالنظام الغذائي المملوء بالدسم والدهون): Nutritional Factor(العامل الغذائي ) 6
سجين واإلجهاد النفسي والعضلي جميعها تؤثر على عمل الدماغ، واألطعمة المختلطة غير المتوازنة والنوم واألك

وبالتالي على قدرة المتعلم على التعلم والمذاكرة، فالنظام الغذائي القائم على أسس علمية والذي يعتمد على الفيتامينات 
  .يجعل الدماغ ينشط وينمو ويتحسن في قدراته وإنجازاته

  

  : الدماغإلىمراحل التعلم المستند 
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 ,Zull؛ Jensen,2000: (الخطوات التالية    تتضمن عملية التعلم الرئيسية في نظرية التعلم المستند إلى الدماغ 

  )2009؛ عفانة والجيش، 2003
  

 دماغ  وينشط الجديد ويحفز والعملوفر إطاراً مبدئياً للتعلمي ):Predisposition of Learning(  للتعلمعدادستاال) 1
  والمتوقع تنشيطها وعملها أثناء عرض مادة التعلم،لترابطات الممكنةل فينبغي تجهيز وإعداد الدماغ من خالله، المتعلم

 وكلما زادت خلفية المتعلم عن ،لقاء نظرة عامة على الموضوع، وتقديماً بصرياً للموضوعات المرتبطة بهإ وهنا يتم
هام التدريسية التي ينبغي أن يقوم بها المعلم في هذه  ومن أهم الم.الموضوع ازدادت سرعة استيعابه للمعلومات الجديدة

  :الخطوة
 تهيئة عقول المتعلمين للموضوع الجديد؛ من خالل التعرف على االرتباطات الشبكية بين الخبرات السابقة - أ

  .وخصائص الموضوع الجديد
لمتعلمين والخبرات المراد  االستعانة ببنود اختباريه لكشف خيوط التكامل في الخبرات الموجودة في أدمغة ا-ب

  .اكتسابها
 تجهيز البيئة الصفية بما يتفق مع هذا النوع من التعلم بحيث تكون مصممة ومزودة بخبرات إثرائية تمكن المتعلمين - ج

  .من فهم واستيعاب الترابطات الشبكية الجديدة؛ وبالتالي جعل المدخالت للموضوع الجديد قابلة إلحداث التفكير العميق
الستفادة من القدرة الديناميكية للدماغ من خالل فهم آلية عمله بحيث يحدث التعلم المطلوب؛ وذلك من خالل وضع  ا- د

  .المعلم في بيئة حقيقية وثيقة الصلة بالمشكلة المطروحة أو الموضوع المراد تعلمه
بحيث يسود الصف بيئة  توفير مناخ صفي خال من التهديد والوعيد للمتعلمين وتخليصهم من مشاعر الخوف -هـ

  .تعليمية تعلمية فيها تحد ومنافسة منتجة
  

تتطلب هذا الخطوة ابتكار بيئات تعليمية تساعد المتعلمين على  ):Orchestrated Immersion (اندماج المنظم )2
ن أجل التفاعل االنغماس الكامل في الخبرات التربوية واالندماج والتكيف معها؛ بحيث يوفر المعلم الفرصة للمتعلمين م

  :مع الموضوع المطروح بشكل منظم وسلس، وهذا يتطلب من المتعلم التحلي بالسمات التالية
  . تركيب وبناء المعنى- ب.                           إدراك الترابط بين الجسم والعقل- أ

  .تعاوني ممارسة التعلم ال-د.                           تفرد المتعلم في صفاته وتكوينه- ج
يحاول المعلم في هذه الخطوة أن يزيل مخاوف المتعلمين من خالل  ):Relaxed Alertness(اليقظة الهادئة  )3

ترسيخ مبدأ التحدي للمواقف التعليمية المطروحة؛ حيث ينبغي على المعلم أن يوفر مواقف تعليمية تثير التحدي 
لفشل؛ بل ينبغي عليه أن يشجع المتعلمين على القيام ببعض  خشية اكللمشكالت الصفية ويزيل االضطراب أو االرتبا

المخاطر والمجازفات بالتعاون مع اآلخرين بحيث تكون المشكالت المطروحة حقيقية ومرتبطة بالواقع، وأن يهيئ 
ل ما يحيط  في مجازفاته وإقباله على التعلم، ويستخدم التعلم المحيطي أي التعلم الذي يرتبط بكةالمتعلم لتحمل المسؤولي

  .وغيرها، سواء أكانت داخل البيئة الصفية أم خارجها...بالمتعلم من موسيقى وصور وملصقات وإعالنات 
  

يسعى المعلم في هذه الخطوة إلى حث المتعلمين على ترسيخ وتعميم  ):Active Processing(المعالجة النشطة  )4
النشط للمتعلمين من خالل المشاركة مع أقرانهم في تحد ذي المعلومات والخبرات التعليمية المكتسبة نتيجة التفاعل 

معنى للمواقف التعليمية، ويسمح المعلم للمتعلم بأن يستبصر المشكلة وأساليب دراستها، وأن يستنبط المعلومات 
  :المرتبطة بالمشكلة، وهناك ثالثة عناصر ضرورية لحدوث المعالجة النشطة، وهي
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لمتعلمين في مواقف تعلمية معقدة بحيث تكون تلك المواقف غنية وحقيقية، فمثال عندما  ينبغي على المعلم أن يضع ا- أ
يراد ترسيخ أو دمج طالب في ثقافة أجنبية بتدريسهم اللغة االنجليزية مثال فيجب على المعلمين أن يأخذوا بعين 

  .ت اللغةاالعتبار المعالجة المتوازنة لمزايا وخصائص القدرات الدماغية في اكتساب مهارا
 ينبغي أن يكون لدى المتعلمين تحد ذاتي ذو معنى، فكل التحديات تثير عقول المتعلمين وتجعلهم في حالة من -ب

  .اليقظة المرغوبة في التعلم
 ينبغي على المتعلمين استبصار المشكلة من خالل إجراء تحليل عميق لطرق مختلفة للدخول لها، وهذا ما يعرف - ج

  .لخبرةبالمعالجة النشطة ل
  

يعطي المعلم في هذا الخطوة مسائل إضافية  ):Expanding of Brain Capacity(زيادة السعة الدماغية  )5
ترتبط بواقع الموضوع المطروح بحيث يعزز من اكتساب الخبرات في السعة الدماغية من خالل دمج حلول مختلفة 

علمين يكونون قادرين على التعلم بصورة أفضل عندما للمشكالت أو المسائل اإلضافية في بنية الدماغ، كما أن المت
يحلون مسائل أو مشكالت واقعية، ويجب أن يكون التعزيز حقيقياً، كما ينبغي أن يعي المعلم أن الصورة الكلية للواقف 

ات ال يمكن فصلها عن تفاصيلها، وبالتالي فإن السعة الدماغية لهذه الصورة تتكامل وتزداد اتساعاً، وتجد الخبر
المكتسبة لها سبيال في البنية الدماغية مما يحسن من قدرة الخاليا العصبية من تكوين شبكات متالقية تسمح بتطور 

  .ونمو القدرات الدماغية للمتعلمين
  

   ونستخلص مما سبق أن هذه النظرية هي أسلوب أو منهج شامل للتعليم والتعلم يستند إلـى افتراضـات العلـوم                    
؛ بهدف توفير إطار عمل لعملية التعليم والتعلم مدعوما بأدلـة بيولوجيـة، وتـساعد فـي تفـسير            المختلفة الحديثة 

 المتعلم، ويسمح له بربط التعلم بخبراته الحياتية الواقعية، بمعنى أن التعلم المستند إلى الدماغ هـو الـتعلم    تسلوكيا
  .مع حضور الذهن وفق إنجاز عملياته الطبيعية

  

المؤثرة عوامل تعلم المستند إلى الدماغ خمس خصائص هامة يجب مراعاتها، كما يجب مراعاة ال           وتتسم نظرية ال      
بذلك تم اإلجابة  .كما تم التطرق إليها سابقا   مراحل التعلم المستند على الدماغ      ، وتطبيق    الدماغ إلىالتعلم المستند   في  

   الدماغ؟ستند إلىما نظرية التعلم الم: علىعلى التساؤل األول بالدراسة الذي ينص 
 Planning Curriculum(تخطيط المناهج الدراسية في ضوء نظرية التعلم المستند إلـى الـدماغ   : ثانيا

Brain-Based Learning:(  
  

  :مقدمة
   يعتمد نجاح المنهج الدراسي بدرجة كبيرة على التخطيط الدقيق له، وتوفير مجموعة األسس التي تساعد على تنفيـذه،    

لنوع من التخطيط للمنهج الدراسي تعم فيه الفوضى ويصعب تنفيذه؛ وبذلك يعتمد هـذا التخطـيط بدرجـة                  وبدون هذا ا  
وعي المخططين لألهداف التي يبنى في ضوءها، والقضايا المنظورة والمتوقعـة التـي تتـصل بـالمنهج                 : كبيرة على 

  .الدراسي
ـ  التعليم وأقصى فائدة من عملية غ  المنهج الدراسي في ضوء التعلم المستند إلى الدما       حقق     ولكي ي  ذ التعلم البد وأن نأخ

آلخر نتائج البحوث والدراسـات فـي هـذا     يجب أن يتم تخطيط المنهج الدراسي وفقا     كل العوامل في الحسبان، أي أنه     
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ـ  للتعلم المستند إلى وتقديمه بطريقه مناسبةاغ،مد عن الهو معروف حالياما المجال واالنطالق م    بيئـة  ، وإيجـاد اغمد لل
  .لعلم بطريقة مناسبة للدماغ ااغ، وتقويممدمالئمة لل

يتم  أنه يجب أن     في المنهج الدراسي في التعلم المستند إلى الدماغ بقوة أضعف حلقة فيها، بمعنى            تتحدد قوة السلسلة       و
 هـا؛ تعلمتـم   كما   وتحدث المشكالت في أضعف النقاط       تالية تكون مواجهة الصورة الكبرى،    ، ثم الخطوة ال   النفسبالبدء  

لمـستند  ، فإن الوعي بالتعليم اوعليهز على هذه النقطة،   يركوالت  عند التخطيط للمناهج الدراسية    نتباهاالجعل  ينبغي  ولذلك  
  )Jensen,2000( . سوف ينمو بشكل ملحوظ أكثر وأكثرإلى الدماغ

  

  :تخطيط المناهج الدراسية بصورة تتوافق مع نظرية التعلم المستند إلى الدماغ
   لقد تم اقتراح العديد من طرق تخطيط المناهج الدراسية على مر السنوات، وكل واحدة من هذه الطرق تفترض أنهـا                    
الطريقة الصحيحة للتعلم والتعليم، ولكن الفرق بينها وبين التخطيط المستند إلى الدماغ كبيـر، فبينمـا تعتمـد الطـرق                    

، فإن تخطـيط  "ضع خطة للدرس الموجود ثم قم بتدريسه للطالب  : "ة القائلة التقليدية لتخطيط المناهج الدراسية على الفكر     
ما الذي يجـب تدريـسه، ومـا أفـضل         : "المناهج الدراسية المعتمدة على التعلم المستند إلى الدماغ يسأل السؤال التالي          

  ؟ "الطرق لتعلمه
  

مادة سـواء كانـت تاريخـاً، أو علومـاً، أو        ويتضح من ذلك أن الطريقة القديمة لتخطيط المنهج تعتمد على تقسيم ال           
رياضيات إلى أجزاء صغيرة تسمى وحدات، ثم تقسم الوحدات إلى دروس أسبوعية ويومية، ثم تقـدم بـشكل تسلـسلي     
. خطي، وهذا قد يبدو منطقياً، ولكن الدماغ وفق أحدث نتائج األبحاث الحديثة ليس مصمماً للتعلم والتعليم بهـذا الـشكل                   

  )Jensen,2006( :ورة جلية من خالل المثال التاليويتضح ذلك بص
   بافتراض أن طفال عمره أربعة أعوام، تلقى أول دراجة هوائية كهدية في عيـد مـيالده، ويـشعر باإلثـارة ويريـد            

قليـد  االنطالق بها، ولكنه لن يتمكن من ذلك؛ فقد قرر أبويه أنه يجب أن يتعلم قيادة الدراجة بالطريقة المالئمـة أوالً، بت                   
  :الطريقة التقليدية في المدارس، وعلى ذلك سيعلمه أبويه كيفية قيادة الدراجة بالخطوات التالية

األمان الشخصي، إشارات اليد، الوقاية، األخطار المحتملة، تقاطع الطرق، القواعد          : وفيها يتم تناول  : األمان) 1(الوحدة  
  .والقوانين واألعراف

تاريخ الدراجات، أنواع الدراجات، مواصفات المنتج، أجـزاء الدراجـة،      : يها يتم تناول  وف: قواعد الدراجات ) 2(الوحدة  
  .تصليح اإلطارات، التكاليف

الركوب والنزول من الدراجة بشكل صحيح، االستخدام المناسب لعجـالت         : وفيها يتم تناول  : مهارات القيادة ) 3(الوحدة  
  .دة المتقدمةالتدريب، وضعية الجسم على الدراجة، مهارات القيا

  .ركن الدراجة بشكل صحيح، االستئذان قبل االستخدام، الصيانة: وفيها يتم تناول: االستخدام اليومي) 4(الوحدة 
  

فالـدماغ  .    بالطبع قبل أن ينتهي األبويين من شرح الوحدة األولى سيكون الطفل قد فقد اهتمامه، وسيلهو بلعبة أخرى                
تقد، ورغبة الطفل الطبيعية للقفز على الدراجة، وتجربتها، وقيادتها هي مـا يتماشـى              قادر على األداء بأكثر مما هو مع      

فلقد شاهد الطفل اآلخرين وهم يتعلمون قيادتها لهذا سوف يسأل بضعة أسـئلة، ويـستجمع شـجاعته، ثـم                   . مع الدماغ 
  . ينطلق، وفي النهاية سوف يتعلم قيادة الدراجة بعد بضع سقطات وأخطاء
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ا النظر فإن طريقة تعلم الطفل الدراجة هي الطريقة التي تعلم بها كل البشر أكثر األمور تعقيداً في حياتـه،                       وإذا أمعن 
مثل اللغة األم مثالً، هل تم دراسة قواعد اللغة قبل التحدث؟ هل تم تلقي دروساً في التحدث، هل تم االختبار في اللغـة،                     

ر من التغذية الراجعة بشكل غير رسمي، وعليه فلم يتم تدريس اللغـة األم        على الرغم من أن الفرد تلقى الكثي      . بالطبع ال 
  .للطفل بل لقد التقطها الطفل مما حوله

  

هل يمكن أن يلتقط الدماغ موضوعات أخرى أيضا؟ هل من الممكـن أن يـتعلم العلـوم،      :    التساؤل الذي يطرح نفسه   
  ، واألدب، والفنون بنفس المنطق؟والتاريخ، والجغرافيا والرياضيات، والمهارات الحياتية

تلك هي الطريق التي صمم بها الدماغ للتعلم بطريقة الطرق المتعددة؛ سواء تلقى             ! بالطبع ممكن ) Jensen(يقول جنسن   
المعرفة بترتيب أم غير ترتيب؛ حيث تلقاها على عدة مستويات، ومن عدة مصادر متنوعـة للتغذيـة الراجعـة، وفـي       

د يتعلم بشكل أفضل من خالل التعلم المعقد حيث ينتقل من الفوضى للوضـوح، ويتبـع اهتمامـه                  سياقات متعددة، فالفر  
الطبيعي، ويستكشف القضايا المهمة، ويركز النقاط المهمة، ويتعلم بطريقة المحاولة والخطأ؛ لذلك ينبغي على المعلمـين                

 .لمرونـة عنـد تخطـيط المنـاهج الدراسـية     ومخططي التعلم وضع كل ما سبق في االعتبار، وتوفير قدراً كبيراً من ا   
)Jensen,2006(  

  

   والقاعدة من وراء ذلك هي أن العالم الخارجي المحيط بالفرد عبارة عن وحدة متكاملة، وأن من أعظم ما يتم منحـه                     
ة ينبغي  للطالب هو جسر التواصل بين التعلم في الفصل الدراسي وبين العالم الخارجي؛ لذلك فإن تتبع الخيوط المتشابك                

أن يتم باستخدام الكتب الدراسية كمواد تكميلية، في عصر يتميز بالسرعة الكبيرة في تدفق المعلومـات حيـث يحتـاج                    
المجالت، والكمبيوتر، والفيديو، والتلفـاز،     : الطالب لتعلك كيفية االعتماد على مصادر متعددة للمعلومات، والتي تشمل         

  .يمكن االستعانة بها في تخطيط المناهج الدراسيةوالجرائد، والرحالت الميدانية، وكلها 
     

 : الدماغ والمنهاج المدرسيإلىنظرية التعلم المستند 
 في تحسين قدرات المتعلم التفكيرية من خالل مناهج معينة يـتم بناءهـا فـي       إلى الدماغ  د    تسهم نظرية التعلم المستن   

: ية المعدة في ضوء هذه النظرية ينبغي أن تراعي األمور التاليـة ضوء آليات عمل الدماغ؛ ومن هنا فإن المناهج الدراس       
  )21: 2001؛ زيتون، 118-113: 2003؛ عبيد وعفانة، 132 -129: 2009عفانة والجيش، (
  
  :ينبغي أن يتم مراعاة التالي :محتوى المناهج) 1
لخبرات المتعلمة معنى، ثم يـستطيع       اختيار المحتوى في ضوء خصائص البيئة المحيطة بالمتعلم بحيث يجد المتعلم ل            -أ

دمج هذه الخبرات في بنية الدماغ؛ وذلك من خالل عرض مشكالت اجتماعية وثقافية وبيئية يمكن حلها والتعامل معهـا                   
  .جماعيا أو فردياَ

ـ     -ب دماغ  تنظيم محتوى المنهج في ضوء قدرات المتعلمين التفكيرية؛ وذلك من أجل االستفادة من القدرة الديناميكيـة لل
في بناء الخبرات وتنظيمها؛ حيث ال يستطيع الدماغ تنظيم الخبرات بسهولة إذا لم يكن هناك خبرات أساسـية منظمـة                    

  .مسبقا تتصل بالخبرات السابقة
 تضمين المحتوى الدراسي موضوعات تراعي الفروق الفردي القدرات الدماغية الخاصة؛ بحيث تنشط الوصـالت               -ج

  . األنماط التركيبية الالزمة إحداث المعني المطلوبالعصبية للدماغ في إيجاد
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يمكن  تدريس المنهج المستند إلى التعلم وفق الدماغ باستخدام العديد من االستراتيجيات التي               :استراتيجيات التدريس ) 2
 بتفاصـيل   سيتم تناولها في المحور الثالث مـن الدراسـة       -تتفق مع خصائص الدماغ ونظرية التعلم المستند إلى الدماغ        

، وينبغي أن يكون هناك انسجام بين المعلم وطالبه حتى يحدث التعلم المنشود، ويمكن للمعلم ف هذا المنهـاج أن                    -أكثر
  :يستخدم العديد من االستراتيجيات من أهمها ما يلي

  .ــات استراتيجية المتشابهـ-ج.         استراتيجيات التناقضات-ب.       استراتيجية التعلم التعاوني-أ
  . استراتيجية التسريع المعرفي-و.     استراتيجية التعلم التوليدي-هـ.       استراتيجية التحليل الشبكي-د
  ).V( الشكـل ة استراتيجيـ-ط.   استراتيجية مخططات المفاهيم-ح.          استراتيجية التعلم النشط-ز

  

  :ينبغي أن يتم مراعاة التالي: تقنيات التعليم) 3
الحاسوب واالنترنت في تطوير البنية المعرفية في دماغ المتعلم مـن خـالل بـرامج          : ستفادة من التكنولوجيا مثل    اال -أ

  .وموضوعات تنمي الدماغ عند المتعلمين
االستعانة بالمعامل المدرسية في تنمية قدرات الدماغ من خالل حل المشكالت وإجراء التجـارب العمليـة وتعـديل             -ب

  .المفاهيم وتعديلها
 إنشاء بنك للمعلومات يساعد المتعلمين على إثراء ثقافتهم وتنمية قدراتهم العلمية في الدراسة والبحث؛ األمر الـذي                   -ج

  .يمكنهم من توسيع مداركهم وتحسين أنماط تعلمهم
  . عمل متاحف وأيام دراسية تصقل قدراتهم وتزيد من السعة العقلية لديهم وتنمى مواهبهم وتوجهاتهم-د

  

  :للمعلم أن يقوم بالمهام التاليةينبغي  :ار المعلمأدو) 4
  . أن يكتشف المعلم أنماط التعلم وأساليبه الخاصة بكل متعلم والتعرف على ما يتمتع به المتعلم من قدرات في الدماغ-أ

  .هديد يهيئ العمل التعاوني من أجل اكتساب أساليب التفاعل االجتماعي وتوفير بيئة غنية وخصبة خالية من الت-ب
 إتاحة الفرصة للمتعلمين لتحليل وتركيب األشياء بحيث يكتسب المتعلم مهارات حركية وتوافقا جسميا عـن طريـق         -ج

  .الحوار والمناقشة والعمل الفردي الجماعي
 أن يعطي فرصة اليقظة العقلية والعصف الذهني بحيث يستطيع المتعلمون االستعانة بأدمغتهم فـي اكتـشاف البيئـة      -د

  .جية وإثارة التعلم المرغوبالخار
  

األلعاب التعليمية، تمثيـل  :  استخدام أساليب مريحة وممتعة تبعد المتعلمين عن اإلرباك والخوف واالضطراب مثل           -هـ
  .األدوار، المسرحيات المدرسية الهادفة وغيرها

ة وغيرها؛ بحيث يسود عمليـة       توفير مرتكزات فكرية تمكن المتعلمين من التعامل مع المشكالت العلمية واالجتماعي           -و
التعلم التحدي الهادف، وتسمح بتكوين اهتمامات واتجاهات مرغوبة نحو الموضوعات الدراسية وتزيد من إقبالهم علـى                

  .حل مشكالت تتحدى قدراتهم الدماغية
  

  :يقوم بالتاليأن  للمتعلم ينبغي :أدوار المتعلم) 5
اآلخرين في صناعة القرارات التي تخصهم وتوجيه قدراته الدماغية بنفسه           أن يكون المتعلم قادراً على المشاركة مع         -أ

  .بالتركيز على الموضوعات التي تصقلها وتنميها
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 أن يتمكن المتعلم من التعامل مع أساليب حل المشكالت بأنواعها المختلفة والتي تنمى قدرات المتعلم الذكائية سـواء      -ب
م من خالل التعامل مع األرقام والرموز والمصطلحات الرياضـية والعلميـة       أكان ذلك من خالل المحسوسات المدركة أ      

  .وغيرها
 مشاركة المتعلمين في التفاعل مع المؤسسات التعليمية الخارجية بحيث يستطيع كل منهم أن يطور من دماغه الـذي             -ج

  .يعتمد بصورة مباشرة على الواقع والتعامل االجتماعي وعالقاته المختلفة
 المتعلم مدركا لعمليات التقويم التي يقوم بها المعلم؛ بحيث يتعرف على قدراته وشخصيته من أجـل تنميـة          أن يكون  -د

  .قدراته الدماغية الضعيفة والتي بحاجة إلى تطور ونمو مستمرين
  

ـ                  -هـ ي فـي    أن يتسم المتعلم في هذا النوع من المناهج بالقدرة على استخدام الجوانب الجسمية في خدمة النمو المعرف
الدماغ؛ بحيث يقوم ببناء وتركيب األشياء بطرق معينة تعطي لألفكار المتعلمة معنى؛ حيـث إن لكـل مـتعلم سـماته                     

  .الخاصة ويتعلم طبقاً لها
  

  : طرق تخطيط المناهج الدراسية في ضوء نظرية التعلم المستند إلى الدماغ
يتبع نموذجاً محدداً؛ ألن األساس الخاص بالتعلم المـستند             أن تخطيط المناهج الدراسية بصورة تتوافق مع الدماغ ال          

إلى الدماغ هو أن كل دماغ فريد من نوعه؛ ولذلك لن تصلح طريقة النموذج الموحد للجميع، أن تعلم مختلـف المـواد                      
فضل، ونـوع  التعلم المسبق، والخبرة، ونمط التعلم الم : يستلزم استخدام طرق مختلفة لمختلف الناس وفقاً للمتغيرات مثل        

المهارة التي يتم تعلمها؛ وبناء على ذلك هناك حاجة لمجموعة متكاملة من األدوات التعليمية بدالً من النمـوذج الموحـد           
  )2004؛ قالدة، 2008؛ السليتي، Jensen,2007. (كأساس لتخطيط المناهج بصورة تتوافق مع الدماغ

     

ج الدراسية في ضوء نظرية التعلم المستند إلى الدماغ، على النحـو         ويحدد إيريك جينسن سبع مراحل لتخطيط المناه      
  )Jensen,2007( :التالي

 في هذه المرحلة يتم توفير استعراض عاماَ للدماغ من أجل التعلم الجديد قبل االنهمـاك  :التعرض المسبق للمعلومات ) 1
  .فاهيم بشكل أفضلفي، فالتعرض المسبق للمعلومات يساعد الدماغ على تنمية خرائط عقل للم

 في هذه المرحلة ينبغي أن يتوفر فيها الفضول واإلثارة في التعلم، فهي تنمي عنـصر الترقـب، باإلضـافة        :اإلعداد) 2
  .لذلك ينبغي إعداد الطالب لتلقي مادة التعلم

  

 الشرح خطـوة     في هذه المرحلة يتم توفير المعلومات بشكل غزير للطالب، فبدالً من           :عرض المعلومات واكتسابها  ) 3
بخطوة بالتتابع أو بصورة جزئية، يتم توفير كم كبير مبدئياً من األفكار، والتفاصيل، والتعقيد، والمعـاني، كمـا ينبغـي              
جعل الطالب يشعرون مؤقتاً بالحجم الهائل للمادة المتعلمة ثم يلي ذلك شعورهم بالترقب، والفضول، اإلصـرار علـى                  

ظيم كل شيء بواسطة الطالب بشكل رائع، وكلما وجد المعلم الطالـب منهمكـاً فـي          اكتشاف المعنى، ومع الوقت يتم تن     
  .تنظيم المعلومات فأنه يتأكد بأن الطالب يسير على الطريق الصحيح

  

في هذه المرحلة يتم االستيعاب، لذلك تستلزم هذه المرحلة تفكيراً حقيقياً من جانب الطالب الـذي                : الشرح واإليضاح ) 4
  .ن معنى ذهني للتعلميسعى إلى تكوي

  

 في هذه المرحلة يتم التركيز على أهمية وقت الراحة والمراجعة، حيث يتعلم الدماغ بأفضل حال                :االحتفاظ والذاكرة ) 5
  .وبفاعلية أكثر بمرور الوقت وليس في الحال
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ـ            :التحقق والثقة والتأكيد  ) 6 ل الطـالب أنفـسهم حـول    في هذه المرحلة يتم التأكيد على التعلم من قبل المعلم ومن قب
تعلمهم، حيث يتم تذكر التعلم بأفضل طريقة عندما يمتلك الطالب نموذجاً، أو صورة مجازية إزاء المفاهيم الجديـدة، أو                   

  .مادة التعلم الجديدة
  

تعـة  في هذه المرحلة يتم العمل على تحفيز كل االنفعاالت؛ لذا ينبغي أن تكون مرحلة تتسم بالم               : االحتفال والتجميع ) 7
  . وهذا الشيء مهم للغاية المرحلة داخل الطالب حب التعلم،والخفة والبهجة؛ حيث تغرس هذه

  

   ونستخلص مما سبق أن تخطيط المناهج الدراسية بصورة تتوافق مع الدماغ ال يتبع نموذجاً محدداً؛ ألن األسـاس    
ك لن تصلح طريقة النموذج الموحد للجميع،       الخاص بالتعلم المستند إلى الدماغ هو أن كل دماغ فريد من نوعه؛ ولذل            

كما أن المناهج الدراسية المعدة في ضوء هذه النظرية ينبغي أن تراعي عدة نقاط تتعلق بالمحتوى، واسـتراتيجيات                
  .التدريس، وتقنيات التعلم، وأدوار المعلم، وأدوار المتعلم

  

التي تحاكي الواقع، وكل هذا يتم بطرق متعـددة، أمـا               يتعلم الدماغ بأفضل طريقة في الحياة الطبيعية والمواقف         
الطريقة المجزأة التتابعية فهي تقضي على متعة وحب التعلم، كما إن التعلم المعقد عملية تتوافق مع الطريقة التـي                    

 علـى    السبع للتخطيط المناهج الدراسية المبنية     مراحلجبل بها الدماغ البشري على التعلم، كما ينبغي االسترشاد بال         
  .كما تم التطرق إليها سابقا الدماغ إلىالمستند التعلم 

  

ية في ضـوء    كيف يمكن تخطيط المناهج الدراس    :  بذلك تم اإلجابة على التساؤل الثاني بالدراسة الذي ينص على            
 لى الدماغ؟نظرية التعلم المستند إ

  
  
  
  
 Brain-Based Learning ( الـدماغ ند إلىلمتوافقة مع نظرية التعلم المستااستراتيجيات التدريس : ثالثاً

Teaching Strategies(:   
    يمكن تدريس المناهج الدراسية القائمة على نظرية التعلم المستند إلى الدماغ باستخدام العديـد مـن االسـتراتيجيات               

، اسـتراتيجية النمذجـة،   استراتيجية المتناقـضات : التي تقوم عليه النظرية، ومنها) 12(التدريسية المتوافقة مع المبادئ  
-اعكـس -الحـظ (، استراتيجية )قوم-خطط-عبر(استراتيجية االستجواب الذاتي، استراتيجية التعلم البنائي، استراتيجية        

، استراتيجية التعلم الذاتي، استراتيجية الكلمة المفتاحية، استراتيجية سكمان االستقصائية، استراتيجية المـشروع،             )اشرح
التعاوني، استراتيجية خرائط المفاهيم، استراتيجية جيجسو، استراتيجية التعلم التوليـدي، اسـتراتيجية            استراتيجية التعلم   

اسـتراتيجية  ،  )KWLH(اسـتراتيجية   ،  )PQ4R(التعلم القائم على البحث، استراتيجية التسريع المعرفي، استراتيجية         
، استراتيجية الخـرائط الذهنيـة،      )V (ريطة الشكل ، استراتيجية خ  يالدماغالذهني  عصف  ال استراتيجية   المنظم الشكلي، 

  .استراتيجية الخطوات السبع
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 كأمثلـة علـى اسـتراتيجيات التـدريس         -سابقة الذكر –استراتيجيات  ) 7(   وسوف تقتصر هذه الدراسة بتناول آخر       
  :المتوافقة مع التعلم المستند إلى الدماغ، على النحو التالي

  

   )PQ4R Strategy(" اقرأ، تأمل، سمع، راجع: "اترئ4نظرة، أسال، استراتيجية ) 1
على حفـظ   ة تستخدم في تنمية الجوانب اللغوية لدى المتعلمين؛ تساعدهم           تعليمي استراتيجية": تعرف بأنها :  التعريف) أ(

ومعناه إلقاء نظرة تمهيديـة علـى الموضـوع وقـراءة معالمـه             ) Preview(يعني  ) P(وتذكر ما يقرؤون، فالحرف     
يتألف من أربع كلمات تبدأ كل كلمـة  ) 4R(ومعناه طرح أسئلة، والعنصر  ) Question(يعني  ) Q(ية، والحرف   األساس

  ). Review(، وراجع )Recite(، وسمع )Reflect(، وتأمل )Read(اقرأ : ، وهي)R(منها باللغة االنجليزية بحرف 
  

  )2009عفانة، والجيش، ( :ات التاليةوفق الخطو) PQ4R(إستراتيجية  تسير :هذه اإلستراتيجيةخطوات ) ب(
  . يقرأ الطالب الموضوع قراءة تمهيدية بالنظر إلى العناوين الرئيسة والملخص، والتعرف على مكوناته-أ

  . يطرح الطالب أسئلة بحاجة إلى إجابة بعد قراءة الموضوع الدراسي وتفحص مكوناته-ب
  . قراءة التفاصيل والعناوين الرئيسية مرة ثانية يبحث الطالب عن إجابات لألسئلة المطروحة من خالل-ج
  . يحاول الطالب أن يفكر ويتأمل ويقرأ في التفاصيل إليجاد عالقة بين المعلومات الجديدة وأفكاره السابقة-د

  . يسمع الطالب اإلجابات لألسئلة المطروحة دون النظر إلى الكتاب المقرر، وذلك بصوت عالِِ أو بصمت-هـ
لب الموضوع الدراسي من خالل إعادة قراءته إذا كان ذلك ضرورياً، ويحاول اإلجابة عن األسئلة التـي        يراجع الطا  -و

  .تم طرحها سابقاَ
  

   :)KWLH Strategy(ما نعرف؟ ما نريد معرفته؟ ما تعلمته؟ كيف يمكن تعلمه؟  :استراتيجية) 2
ؤالت عما لدى المتعلم من معلومات، وما يجب  تقوم على طرح تسااستراتيجية تعليمية: " تعرف بأنها:التعريف) أ(

أن يصل إليه، وتحويل العالقات الموجودة لفظياً إلى عالقات بصرية أو مكانية من خالل استخدام المخططات الرمزية 
والشكلية المختلفة؛ بهدف تنشيط عمليات التفكير قبل وأثناء وبعد القيام باألنشطة األكاديمية والمعرفية المختلفة، 

لمساهمة في تعميق الفهم ومتابعة عمليات العلم وحل المشكالت أوالً بأول ومراقبة جوانب الدقة والخطأ في سلوك وا
  ".المتعلمين

  

 & Stevens؛2003؛ السلطي، 2007سالم، ( :تتضمن هذه االستراتيجية اربعة أسئلة أساسية، هي :المكونات) ب(

Goldberg, 2001(  
  السؤال  الكلمة  الرمز  م
1  K Know ما الذي نعرفه من معلومات عن موضوع ما؟: س  
2  W Want ما الذي نريد معرفته في هـذا الموضـوع؟: س  
3  L Learning ما الذي نتوقـع تعلمـه وتعلمته بالفعــل؟: س  

4  H How 
كيف يمكن تعلم المعلومات السابقة واالستفادة : س

  منها؟
  

  : الخطوات التاليةوفق) KWLH(يجية إسترات تسير :هذه اإلستراتيجية خطوات )ج(
  : يطلب المعلم من الطالب كتابة الجدول المكون لإلستراتيجية على السبورة أو على دفاترهم النحو التالي-أ
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  )H(كيف تعلمته واستفدت منه؟   )L(ما تعلمته؟   )W(ما نريد معرفته؟   )K(ما نعرف؟ 
        
بقاً من معرفة عن الموضوع؛ حيث يطلب منهم تقديم ما يعرفونـه،   يطلب المعلم من الطالب عرض ما يعرفونه مس      -ب

  ).K(ويقوم الطالب بتدوينها في الخانة المخصصة لها في الجدول 
  يسأل المعلم الطالب عما يرغبون في معرفته عن الموضوع المحدد مسبقاً، ويطلب منهم تدوين ذلـك فـي الخانـة           -ج

  ).W(المخصصة لها في الجدول 
عن الموضوع وحدث بالفعل، ويطلب منهم تدوين ذلك فـي الخانـة    ) حدوثه(لم الطالب عما توقعوا تعلمه       يسأل المع  -د

  ).L(المخصصة لها في الجدول 
 يسأل المعلم الطالب كيف يمكن تعلم المعرفة السابقة وكيف يمكن االستفادة منها، ويطلب منهم تدوين ذلـك فـي                    -هـ

  ).H(الخانة المخصصة لها في الجدول 
 يطلب المعلم من الطالب االستعانة بالدول في كل حصة حتى يتمكنوا من تنشيط المعرفة السابقة لديهم، التي تتطلب                   -و

معتقدات الفرد عن نفسه كمتعلم جيد، والـوعي باهتماماتـه وميولـه            : كاتجاهات، هي : منهم استحضار ثالثة مضامين   
أنـشطة يوميـة، وأحـداث حياتيـة، وخبـرات          : ات، هي وكخبر. ومواطن قوته وضعفه، دافعيته ورغبته في المعرفة      

  .العمليات المعرفية، والمحتوى، وأنماط وصيغ، والبنية النسقية: وكمعرفة، هي. مجتمعية
  

   ):Graphic Organizer Strategy(استراتيجية المنظم الشكلي ) 3
 من خالل توظيف األشكال والمخططات      الخطوات التي يتبعها المعلم والمتعلم    مجموعة من   : "تعرف بأنها : التعريف) أ (

والرسومات والصور البصرية والمعينات والمرئيات الصورية بهدف مساعدة المتعلمين على فهم وتلخـيص وتوضـيح               
وتركيب المفاهيم والعالقات واألفكار المعقدة،  وانتقاء األفكار الهامة والتفاصـيل، واكتـشاف المعلومـات المفقـودة،                  

  ".حة، وتعزيز التفكير غير الخطي لديهموالعالقات غير الواض
  

 & Stevens( : وفـق الخطـوات التاليـة   العصف المنظم الـشكلي إستراتيجية  تسير :هذه اإلستراتيجيةخطوات  )ب(

Goldberg, 2001(  
  :وتتألف هذه الخطوة من ثالثة أنشطة، هي كما يلي:  عرض المنظم الشكلي-أ

  .توضيح الهدف من الدرس. 1
ظم الشكلي، ويشمل ذلك تحديد السمات المميزة له، وإعطاء الصور البصرية واألمثلة التوضـيحية عليـه،                تقديم المن . 2

  .وعرض فئات التصنيف من خالله, وتقديم سياقات متعددة يعمل فيها
  .إثارة الوعي بالمعلومات والخبرات السابقة المرتبطة بالموضوع والتي تتوافر لدى المتعلم. 3

ويتم ذلك من خالل ترتيب وتتابع معين للمادة العلمية بحيث يستطيع المتعلم أ يدركـه ويحـافظ    :  التعلم  االنتباه لمادة  -ب
  .على انتباهه إزاء مادة التعلم، وجعل تنظيم المادة واضحا له

اجهـا  ويتضمن ذلك استخدام مبادئ التوفيق التكاملي التي تعني أن األفكار الجديدة يـتم إدم             :  تقوية التنظيم المعرفي   -ج
على نحو متسق في محتوى سبق تعلمه وتدعيم التعلم النشط وااليجابي من جانب المتعلم، وتنمية مهارات التفكير الناقـد             

  .لديه ليحكم على مادة التعلم، وإدراكه لها
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  ): Brainstorming Storming Strategy(استراتيجية العصف الذهني الدماغي ) 4
 األفكـار   ل الدماغ للقيام بوظائفه بأسرع ما يمكن وبفاعلية وبكفـاءة إلنتـاج وابتكـار             تشغي: "تعرف بأنها : التعريف) أ(

وأنماط التفكير لعالج الموقف، وهذا يتطلب من المتعلم توليد أكبر كم ممكن من األفكار في موضوع أو موقـف معـين                    
ـ             ين عناصـره والخيـال، والتنبـؤ    فيد تحد للتفكير ويتطلب مرونة في طريقة تناوله والتعامل معه وإدراك العالقـات ب

  ".باألحداث، ثم اتخاذ القرارات الحاسمة تجاه المهام المطلوب انجازها
عفانـة والجـيش،    ( : وفق الخطوات التالية   العصف الذهني الدماغي  إستراتيجية   تسير :هذه اإلستراتيجية خطوات   )ب(

2009 :247-249(  
الب اإلجابة عن مجموعة مـن األسـئلة تتعلـق بالموضـوع            تعليمي معين، ومن ثم الطلب من الط        تحديد موضوع  -أ

  .المطروح للمناقشة أو المشكلة المراد إيجاد حل لها
 المطروحة، ثم تسجيل هذه اإلجابـات علـى          اإلتيان بأكبر عدد ممكن من اإلجابات عن األسئلة         الطلب من الطالب   -ب

  .رهاالسبورة بدون أن يتدخل المعلم في تعديلها أو تغييرها أو تطوي
 الطلب من الطالب تصنيف األفكار المطروحة أو اإلجابات المدونة على السبورة أو دفاترهم بحيث تـصبح أفكـار              -ج

  .الطالب واضحة
 تعديل وتنقيح األفكار واإلجابات المدونة على السبورة، وتعديل معيار التصنيف إذا كان غير مالئم بحيـث تـصبح                   -د

  .أفكار الطالب واضحة
أفكار الطالب وإجاباتهم المدونة على السبورة كأساس لطرح األسئلة واالستفسار عن مدى معرفتهم عـن                استخدام   -هـ

  .الموضوع وعمق تفكيرهم فيه
  . وضع التعميمات أو الحلول اإلبداعية المتعلقة بموضوع التعلم أو المشكلة المطروحة-و

  

  )28-26: 2008 الجهوري،(: )V() Strategy V Map(استراتيجية خريطة الشكل ) 5
 يستخدم فيها بناء تخطيطي يوضح العالقة بين عناصر الجانب المفاهيمي والجانب            إجراءات: " تعرف بأنها  :التعريف) أ(

 بطريقة تكاملية تعكس طبيعة العلم وخصائـصه وتقـود تفكيـر الطـالب              عل الجانبان  بحيث يتفا  ما؛العملي لموضوع   
حيث يثير المعلم سؤاالً محدداً يصبح بؤرة االستقصاء، فيقوم الطالـب بتـصميم     ممارسة األنشطة العملية؛ وتعلمهم أثناء 

ت  على الجانب المفاهيمي، ويـضع المتطلبـات المعرفيـة والتـسجيال           يات والمبادئ والمفاهيم  ويضع النظر ) V(شكل  
  ".بورة الشكلوالتحويالت على الجانب العملي، ويضع األشياء واألحداث في 

  :من جانبين هما) V(تتكون خريطة الشكل  :)V(شكل مكونات خريطة ال) ب(
  الجانب المفاهيمي                                       السؤال الرئيس                                              الجانب العملي                  

                   Conceptual Side                                    Focus Question                                  Methodological Side 
  
  
  
  
  
  
  

  
  )Knowledge Claims( المتطلبات المعرفیة  -

(  التسجيالت- Records( 
 )Transformations- التحويالت  (

( المتطلبات القيمية  - Value Claims( 
 

 تفاعل بین
  الجانبين

 األيمن
 واأليسر

 
(األحداث  Events (ألشياء ، وا) Objects( 

(  النظرية- Theory( 
 

( المبادئ  - Principles( 
 

 )Concepts- المفاهيم (
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  )V(مكونات خريطة الشكل )  2(كل ش
  

  :وفق الخطوات التالية) V(إستراتيجية خريطة الشكل  تسير :هذه اإلستراتيجية خطوات )ج(
 قبـل تقـديم   معلم بتقديم شكال من أشكال المنظمات المتقدمة للطالبيقوم ال  : البدء ببناء المفاهيم، واألشياء، واألحداث     -أ

، وينبغـي أن تـتم      المفاهيم واألحداث واألشياء  : الطالب قد ألفوا بالفعل العناصر التالية     حتى يكون   ) V(خريطة الشكل   
  . وأن يختار المعلم مجموعة مألوفة وبسيطة من األحداث لتوضيحها لهم،مراجعة المفاهيم

 المعلـم مـنهم   عندما يكون الطالب منهمكين في عملية بناء المعرفة يطلب        :فكرة التسجيالت واألسئلة الرئيسة    بناء   -ب
لمالحظة األحداث أو األشياء، ثم يطلب منهم أن يقوموا بتسجيل مالحظاتهم، وتكون هـذه    استخدام المفاهيم التي عرفوها   

التي بدورها تجعل الطالب يركز على الجوانـب المختلفـة مـن     واحد أو أكثر من األسئلة الرئيسية     التسجيالت موجهة ب  
  .األحداث أو األشياء التي يالحظها

 الـسؤال   بهدف تنظيم المالحظات في صورة تسمح بتكـوين إجابـات عـن            ):تحويل التسجيالت ( بناء التحويالت    -ج
وا مـا هـو أفـضل تنظـيم يمكـن           يقرر والمقترحة لتنظيم البيانات، و    يناقش الطالب األشكال المختلفة   الرئيسي؛ حيث   

ترتيـب المـشاهدات    كذلك بشرح عملية تحويل التسجيالت بهـدف        يقوم المعلم   واالستعانة به في اإلجابة عن السؤال،       
  .ن السؤال الرئيسصورة تسمح بتكوين إجابات عفاعالتها مع األشياء واألحداث بوت
 المتطلبـات  ل البيانات المحولة يمكن للطالب بناء وتكوينهي نتائج عملية البحث، فمن خال : بناء المتطلبات المعرفية   -د

على المعلم أن يوضح لطالبه أن بناء المعرفة يتطلب تطبيق المفاهيم والمبادئ التي يعرفونها من قبـل، وأن                  المعرفية، و 
ن هنـاك تفـاعالً   الحـظ أ وي، هاعملية بناء المعرفة الجديدة تحتاج إلى تعديل في معنى بعض المفاهيم وفهم العالقات بين  

ـ          الجديدة وبين المتطلبات المعرفية،     نشطاً بين ما يعرفونه وبين مالحظاتهم        ي كما يقـوم المعلـم بمناقـشة الطـالب ف
  . إذا كانوا يوافقون على كل متطلب، ويسألهم عماالمتطلبات المعرفية

 وتحويـل  لألحـداث واألشـياء  تعمل المبادئ على توجيه مالحظـة الطـالب      : بناء المبادئ والنظريات وتدوينها    -هـ
التسجيالت، وعلى المعلم أن يقوم بمناقشة الطالب في هذه المبادئ ويحددها حسب طبيعة المعرفة التي يـود أن يقـدمها    

 المفاهيم والمبادئ لكي تـصف   وتنظم النظريات  ،بما يتعلق بالمالحظات والمتطلبات المعرفية التي يود أن يبنيها الطالب         
  .ت المتعلقة باألحداثث والمتطلبااألحدا

مناقشة المتطلبات   المعلم   يؤجلترتبط هذه المتطلبات بالمشاعر اإليجابية والسلبية، و       : بناء المتطلبات القيمية وتدوينها    -و
  .القيمية حتى يتأكد من أن الطالب قد استوعبوا المتطلبات المعرفية

  
    
  

   ):Mind Maps Strategy(استراتيجية الخرائط الذهنية ) 6
ـ         مجموعة إجراءات تقوم على     : "تعرف بأنها : التعريف) أ( طة ربط المعلومات المقروءة في الكتـب والمـذكرات بواس

؛ حيـث  شكل أغصان أو أفرع رئيـسية    من خالل رسومات وكلمات على شكل خريطة تأخذ          )البصري(النظام التمثيلي   
إلى كلمات مختصرة ممزوجـة  بشكل فني ممتع وشخصي حولها ، ومن ثم ي في المهارة المكتوبة  أوالً   الفكرة   يقرأ الطالب 

وينمي مهـارات   األمر الذي يزيد من قدرة الطالب على التركيز، ويسهل استرجاعه وفهمه للمعرفة،      ،باألشكال واأللوان 
  ".التفكير اإلبداعي لديه

  

  )Buzan ,2009( :وفق الخطوات التاليةالخرائط الذهنية إستراتيجية  تسير :هذه اإلستراتيجيةخطوات  )ب(
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 التجاهـات اتحرك في    ينبغي أعطاء الحرية لألذهان بال      بذلك ؛يعمل بشكل إشعاعي   يوضح المعلم للطالب بان الدماغ       -أ
 .نفس بمزيد من الحرية التلقائيةالر عن يعبالمختلفة والت

  التركيـز  الطالب علـى ساعدذلك ي الن ؛للتعبير عن الفكرة المركزية  احد األشكال أو إحدى الصور      المعلم  ستخدم   ي -ب
 .خيالالاستخدام و

ة، ووضع عنوان الخارطة في المنتصف مـع        طالخريم األلوان أثناء رسم     ااستخد يوجه المعلم الطالب نحو ضرورة       -د
 .إضافة بعض المالمح البصرية له

 .المتعلقة بالموضوع الرئيسي يرشد المعلم الطالب إلى حصر العناوين الفرعية -هـ

 حيث أن  الن الذهن يعمل بطريقة الربط الذهني        ؛وصل الفروع الرئيسية بالشكل المركزي     يطلب المعلم من الطالب      -ح
 . األمور وتتذكرها بسهولة اكبريساعد على فهملتوصيل بين الفروع ا

الخطـوط المـستقيمة الن االقتـصار علـى         جعل الفروع تتخذ الشكل المنحنى بدال من         يوجه المعلم الطالب نحو      -ط
 فهـي أكثـر   – مثل فروع األشـجار    –الخطوط المستقيمة وحدها يصيب الذهن بالملل، أما الفروع المنحنية والمترابطة           

 .جاذبية للعين ، وأكثر إثارة النتباهها 

الخريطـة   ذلك يمـنح ن  ال تكتب فوق الخطوط؛ة واحدة في كل سطريم كلمة رئيس  ااستخد يوجه المعلم الطالب إلى      -ك
 .، وإلى استخدام األرقام للتعبير عن عدد العناصر الداخلة في بعض الفروعالمزيد من القوة والمرونة

  . يوجه المعلم الطالب نحو إضافة بعض اللمسات الفنية للخارطة حتى تصبح أكثر قبوال ويستمتع بها-ل
  

  )Seven E's Strategy( )Miami Museum of Science, 2009 (الخطوات السبعاستراتيجية ) 7
هـدف  الطالب؛ ب تكون من سبع خطوات تدريسية يستخدمها المعلم مع         ة ت  تعليمي استراتيجية": تعرف بأنها :  التعريف) أ(

 ويعتمد هذا النمـوذج علـى اإلثـارة، واالستكـشاف،           معرفته العلمية ومهاراته بنفسه،   تفكيره و  طالبأن يبني وينمي ال   
  ". ، والتمديد، والتبادل، واالمتحانع، والتوسوالتفسير

  

  :وفق الخطوات التاليةالخطوات السبع إستراتيجية  تسير :هذه اإلستراتيجيةخطوات ) ب(
اسـتخراج  ، و تـشجيع التنبـؤ   وإثارة األسئلة،   ، و  وإثارة فضولهم  من خالل تحفيز الطالب   ): Excitement ( اإلثارة -أ

 الطالب إظهار االهتمـام عـن طريـق          وعلى .وطريقة تفكيرهم  ،سابقةخبرات  من   لديهماالستجابات التي تكشف عما     
  .التساؤل الذاتي

ـ       أن  المعلم فعلى،  لإرضاء الفضو ب وذلك): Exploration( االستكشاف   -ب شجع الطـالب   يكون مرشدا وموجهـا وي
يعطـي  و، التقـصي البحث و توجه أسئلة محيرة طرح، وكتهم والتحقق من مشارإليهم، واالستماع مالحظتهم ومعاًللعمل  

رضاء فضوله نحو الموضوع، والتفكيـر      استخدام البحث واالستقصاء إل    الطالب    وعلى .الفرصة للعمل خالل المشكالت   
، وصياغة فروض وتنبؤات جديدة، وتبادل المناقشات مع زمالئه، وتسجيل المالحظات واألفكـار       العملبحرية في حدود    

  .وتعليق األحكام
ى لعالموضوع، وعلى المعلم أن يشجع الطالب        مصطلحاتوتعريف   توضيح   من خالل : )Explanation (التفسير -ج

، ويستخدم خبراتهم السابقة كأسـاس      ت والتفسيرات ، ويزودهم بالتعريفا  والبرهنةالتعريفات وتفسير المالحظات،    توضيح  
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تفاعلهم مع المعلم للتوصل إلـى     مصادر متنوعة للمعلومات، و    يستخدم الطالب أن    وعلى. لتفسير المفاهيم العلمية الجديدة   
  . من تفسيرات اآلخرينويستفيد ، الممكنةر اإلجابات، ويفس وتفسيراتتعريفات

م الخبـرات  الهدف هنا هو اكتشاف تطبيقات جديدة بالموضوع، ودور المعلـم أن يـستخد         ): Expansion (التوسيع -د
توضـيح  يطلـب مـنهم   ومهارات في مواقف جديـدة،  ، ويشجع الطالب على تطبيق وتوسيع المفاهيم والالمكتسبة سابقاً 

 أما دور الطالب فهو تطبيق المصطلحات، والتعريفات، والتفسيرات، والمهارات المتعلمة في مواقـف              . ويسألهم البرهان
صياغة القرارات، وتصميم التجـارب، وتقـديم االسـتنتاجات         واقتراح الحلول،   ومشابهة أخرى جديدة، وتقديم األسئلة،      

  .المبرهنة
 توضيح العالقة بين المفاهيم بالموضوع، فعلى المعلم أن يبحـث عـن اتـصال     من خالل ): Extension( التمديد   -هـ

، وصياغة الفهـم    عمل االتصاالت ورؤية العالقات   الطالب  وعلى  . هارؤية العالقات بين  لالمفاهيم، ويسأل األسئلة المثيرة     
  .لواقعية واموضوع ومواقف الحياة اليوميةالعالقات بين العمل الموسع للموضوعات األصلية، و

المعلم أن يربط المعلومات عـن الموضـوع       على   تبادل الخبرات أو تغييرها، و     من خالل ): Exchanging (لتبادل ا -و
 الطالب تقديم المعلومات عن الموضـوع وعالقتـه         وعلى. بالموضوعات األخرى، وتشجيع المشاركة الشيقة والتعاون     

 . ويتعاون الطالب مع بعضهم في المشاركة الشيقة واألنشطة لتوضيح العالقات وتبادل األفكاربالموضوعات األخرى،

 المعلم مالحظة الطالب فـي تطبيـق المفـاهيم          طالب، وعلى  تقييم تعلم فهم ال    بهدف): Examination (االمتحان -ز
 ومدى تمكنهم من تغيير تفكيـرهم أو       ، لهم والمهارات الجديدة، وتقييم معرفتهم ومهاراتهم، والبحث في الدليل الذي يقدمه         

أما دور الطـالب فهـو اإلجابـة عـن          . ، وأن يسأل األسئلة مفتوحة النهاية     خبراتهمتقييم   ب سمح للطالب ان ي سلوكهم، و 
  .إظهار الفهم المقبولة، ونهاية باستخدام المالحظات والتفسيراتاألسئلة المفتوحة ال

  

اتيجيات تدريسية الفعالة التي أثبتت العديد من الدراسات فعاليتها وأثرها          هناك عدة استر     ونستخلص مما سبق أن     
في تنمية المعرفة والمهارات المختلفة واالتجاهات االيجابية لدى الطالب بمختلفة مراحل دراستهم والتـي يمكـن أن                

  .التعلم المستند إلى الدماغفي ضوء نظرية  المناهج الدراسية توظف في
  

ن البد من االهتمام باالتجاه المستند على الدماغ في تخطـيط المنـاهج الدراسـية واسـتراتيجيات                    نتيجة لذلك كا  
  .تدريسها والتي تدعم من النمو الوجداني للمتعلم وتكامله مع الجانب المعرفي مما يحقق تكامل وظائف الدماغ

  

اتجيات التدريس الفعالة المنبثقـة مـن       ما استر :     بذلك تم اإلجابة على التساؤل الثالث بالدراسة الذي ينص على         
 نظرية التعلم المستـند إلى الدمـاغ؟؟

  
  التوصيات والمقترحات

  

  :من نتائج، يمكن تقديم التوصيات والمقترحات التاليةالنظرية    في ضوء ما توصلت إليه الدراسة 
  

 باستراتيجيات التدريس المتوافقـة     تبني نظرية التعلم المستند إلى الدماغ في تخطيط المناهج الدراسية واالهتمام           .1
 .مع مبادئها بهدف نشر ثقافة هذا االتجاه الحديث باعتباره مطلب راهن وضرورة مستقبلية
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أعادة صياغة محتوى المناهج الدراسية بحيث بتضمن العديد من األنشطة األثرائية المتنوعة والتـي تـساعدهم                .2
حب المغامرة وحب االستطالع وتحدى الصعاب،      : متعلم مثل على تنمية التفكير والجوانب المختلفة بشخصية ال      

 .والتخيل جنبا إلى جنب مع الجوانب المعرفية والجوانب المهارية
  

للتدرب على كيفية تخطيط المناهج الدراسية في ضوء نظرية         عمل دورات تدريبية لمخططي المناهج الدراسية        .3
 .التعلم المستند إلى الدماغ

 

التدريس المتوافقة مع نظرية    علم بكليات التربية بحيث تشمل على مداخل واستراتيجيات         تطوير برامج إعداد الم    .4
 وأهميتها في مساعد الطالب في تنمية التفكير والجوانب المختلفة بشخصية المـتعلم،             ،لى الدماغ التعلم المستند إ  

 .بية العملية في المدارسوتدريبهم عليها وعلى كيفية تنفيذها في دروس التدريس المصغر وخالل برنامج التر
 

 المتوافقة  االهتمام بتنمية العمليات العقلية األساسية ومهارات التفكير المختلفة من خالل االستراتيجيات التدريس            .5
 . الدماغإلى نظرية التعلم المستند مع

 

علم المـستند    نظرية الـت   ام االستراتيجيات التدريس المتوافقة مع مبادئ     إجراء المزيد من الدراسات حول استخد      .6
 . الدماغإلى

 

لى الدماغ وتجهيز المعلومات وبعض النماذج العقليـة فـي      بين استراتيجيات التعلم المستند إ    دراسة أثر التفاعل     .7
 .تنمية مهارات التفكير المختلفة
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  )یةرؤیة مستقبل(تطویر مناھج العلوم في ضوء الثقافة العلمیة
  أحمد بن حمید البادري: الدكتور 

   قسم الدراسات التربویة–أستاذ مساعد 
  كلیة العلوم التطبیقیة بالرستاق

  
أصبحت الثقافة العلمية عنصراً أساسياً يف عملية اإلعداد التربوي لكل مواطن، ويصعب أن نتصور قيام املواطن بدوره يف اتمـع                          

ىن من الثقافة العلمية؛ وذلك الن الثقافة العلمية هي أحد أسـس التنميـة اإلنـسانية واالجتماعيـة                  املعاصر، دون أن يكتسب حداً أد     
؛ ولـذلك فعمليـة      التعبريي للسلوك اإلنساين الروحي واملادي     رواالقتصادية، واألساس لتقدم وازدهار الشعوب وذلك باعتبارها املظه       

املتطلبات األساسية ملواكبة مستحداث العلمية والتكنولوجيا وألعداد طالب مثقفني         تطوير مناهج العلوم يف ضوء الثقافة العلمية يعد من          
  .علمياً 

  

وقد برزت أمهية الثقافة العلمية املتكونة لدى املتعلم كهدف أساسي من أهداف التربية العلمية يف هذا العصر اليت شـكلت جانبـاً                   
تدريس العلوم الفعال يتضمن التوافق مع الفهم احلديث لطبيعة العلم، وبنيتـه باعتبـار   وبالتايل أصبح  . مهماً من جوانب العملية التربوية    

العلم مادة وطريقة ، ويعمل على تقدمي املادة العلمية بالشكل الذي ميكنه من توظيفها ملعرفة املشكالت باتمع ، والسعي إلجياد احللول                     
  .هلا 

افة الفرد العامة الن الشخص املثقف هو القادر على استخدام العلـم والتكنولوجيـا يف               فالثقافة العلمية هي جزء ال ينفصل عن ثق            
  .اتمع 

 ألبعاد الثقافة العلمية، وضعف مقدرم على       طالب     وان من مربرات تطوير مناهج العلوم يف ضوء الثقافة العلمية هو افتقار امتالك ال             
غياب جتسيد االستقصاء العلمي يف العملية التعليمية، والتركيز فقط على          ، و وجي احمليط م  التفاعل والتكيف مع اتمع العلمي والتكنول     

 على إعطـاء    راحل الدراسية ضعف قدرة تالميذ هذه امل    و طالب،  االستقصاء كعملية يدوية وليس كعملية ذهنية أثناء تدريس العلوم  لل          
الوقوع املستمر يف األخطاء العلمية واكتساب التالميـذ         و   مية احمليطة م  تفسريات وحتليالت منطقية واضحة، للتغريات والتطورات العل      

تدين الـوعي بالقـضايا املرتبطـة بـالعلم          و معلومات يف غري سياقها العلمي أو االجتماعي أو السياسي أو التارخيي أو حاجات التعلم             
  .والتكنولوجيا واتمع وذات الصلة املباشرة باملنهج املدرسي

    

أطار نظري عن الثقافة العلمية، ومفهوم الثقافة العلمية، وصفات الـشخص املثقـف علميـاً،    : ضمنت هذه ورقة العمل ما يلي  وت     
  .وجماالت التعلم بالثقافة العلمية، وأبعاد الثقافة العلمية، وتطوير مناهج العلوم يف ضوء الثقافة العلمية
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  :مقدمة 
رض، وهو يسعى للتكيف مع الظروف احمليطة به، وهذا ما ميكن اعتباره البداية بأول مراحل العلـم                 منذ خلق اإلنسان على هذه األ         

وهي املالحظة ملعرفة ما جيري حوله، ومع مرور الزمن استطاع الوصول إىل الكثري من املعارف اليت أدت إىل تطوره وحتـسني ظـروف           
  .حياته يف البيئة

  

 على ما يصل إليه عن طريق املالحظة، فكونه ينحو دائماً حنـو األفـضل، اسـتمر يف البحـث                    ومل تقتصر معرفة اإلنسان للحقائق       
والتجريب الذي زاد من معارفه، وأغناها، حىت أصبحت ذات أثر كبري يف حياته الشخصية واليومية؛ ولذلك أصبحت تعـيش البـشرية         

 القليلة املاضية إىل اكتشافات واختراعات علمية وتكنولوجيـة  دعقوعصر التقدم العلمي والتكنولوجي السريع، فقد توصل العلم خالل ال       
وأصبح الزماً على اإلنسان أن يواكب هذا       . هائلة، وكانت هذه االكتشافات متوالية ومتسارعة، ومشلت خمتلف نواحي احلياة اإلنسانية          

  .ه املعرفة وتطبيقاا التكنولوجيةالتطور السريع يف املعرفة العلمية، وأن يكون قادراً على التكيف مع التطورات يف هذ
  

وقد واكب التطور السريع يف املعرفة العلمية وتطبيقاا، تغري يف األنظمة التربوية، واملناهج الدراسية، ففي الـستينيات ظهـرت يف                         
وقـد  . من دول العامل األخـرى    الواليات املتحدة حركة تربوية واسعة لتطوير مناهج العلوم املدرسية، مث انتقلت هذه احلركة إىل كثري                

متحورت املناهج التربوية يف املرحلـة األوىل       : تطورت هذه احلركة كما تطورت انعكاساا يف البلدان املختلفة، وقد مرت بعدة مراحل            
ب، ومشلـت   ملفهومي هلا، وتضمنت املرحلة الثانية تطوير مناهج علمية خاصة مبجموعات حمددة من الطال            احول املادة العلمية واملدخل     
  : املرحلة الثالثة اجتاهني رئيسني

  . تعليم العلوم ألفراد اتمع كافة:األولاالجتاه 
  .إدخال قضايا الترابط بني العلم واتمع لتكون أساساً مهما يف بناء العلوم:  الثايناالجتاه 

  

أن يكون اهلدف العام للتربية العلمية هـو تطـوير         ب) 95NSTA,19( ويف أوائل الثمانيات نادت اجلمعية الوطنية ملعلمي العلوم             
  . ثقافة علمية جلميع املواطنني ؛ وذلك لتطوير قدرام على استخدام املعلومــات العلمية يف اختاذ قرارات  شئون حيام اليومية 

  

لمية يف هذا العصر اليت شـكلت جانبـاً   وقد برزت أمهية الثقافة العلمية املتكونة لدى املتعلم كهدف أساسي من أهداف التربية الع                
وبالتايل أصبح تدريس العلوم الفعال يتضمن التوافق مع الفهم احلديث لطبيعة العلم، وبنيتـه باعتبـار    . مهماً من جوانب العملية التربوية    

 باتمع ، والسعي إلجياد احللول      العلم مادة وطريقة ، ويعمل على تقدمي املادة العلمية بالشكل الذي ميكنه من توظيفها ملعرفة املشكالت               
  .هلا 

  .فالثقافة العلمية هي جزء ال ينفصل عن ثقافة الفرد العامة الن الشخص املثقف هو القادر على استخدام العلم والتكنولوجيا يف اتمع 
  

 علـى تطـوير التعلـيم العـام     اتكوماحل حرصت والشعوب،انطالقاً من اإلميان الراسخ بدور التعليم يف تشكيل مستقبل األمم    و     
  :واألساسي لألسباب اآلتية 

  .ملواكبة متطلبات التنمية  §
 حقبة تلوـا كـثري مـن        الشكبوهي  . يف بداية القرن احلادي والعشرين    تها وهي    القادر على اإلسهام يف ض     اإلنسانبناء   §

 .العلمي والتكنولوجيالتحديات لنظم التعليم يف ظل التقدم 
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 .كاملة لإلنسانــخصية املتـونوعي يف نظم التعليم لبناء الشإحداث تطور كمي   §
 . واملشاركة يف صنعها وصياغتها بشكل ميكن من التعامل مع علوم تكنولوجيا العصر،رمواكبة متغريات العص §
    .والتكنولوجيا واتمع بني العلم كاملعور باملسئولية االجتماعية وتوضيح كيفية التـة الشـ تنمي §
  :جمايل العلم والتكنولوجيا وتطبيقاا يف حياة اإلنسان املعاصر قد خلقت الكثري من املشكالت ومنهاطور املتسارع يف    أن الت

  .مشكلة تلوث البيئة - 
  .الزيادة املتعاظمة يف عدد السكان - 
  .مشكلة األمن الغذائي لكثري من دول العامل الثالث -

  .كثري من هذه املشكالت من حيث أسباا وأساليب عالجها ويتطلب هذا من الفرد أن يكون على وعي ب
  

   ):1) ( 2004عبد احلميد، (  كما يلي يف الشكل رقمولتحقيق ذلك برزت تغريات شاملة يف األنظمة التربوية، واملناهج املدرسية،
  
 

  :قويم وتطوير مناهج العلوم بسلطنة عمان ما يلي مبررات تومن     
 .سيطرة الطرق التقليدية في تدريس العلوم بدال من تحقيق أهداف التربية العلمية  §

 .نجم عن ذلك قصور تدريس العلوم عن تحقيق الثقافة العلمية للمجتمع  §

 لىع وتحوالت متسارعه ومتنامية – علمية وتكنولوجية واجتماعية –حدوث تغيرات  §
 .املستويات القومية واإلقليمية والعاملية ال يتمكن تدريس العلوم احلايل من مواجهتها  §
 .تنبؤ العلم حبدوث تغريات وحتوالت أكثر تنوعاً وتسارعاً يف املستقبل  §
  .قصور املؤسسات التربوية باتمع بوجه عام عن تزويد الطالب بالثقافة العلمية  §
 . مثقفني علمياًبني طالب التعليم األساسي ، مع بروز حاجه ماسة إىل طالبانتشار أمية الثقافة العلمية  §
  

  

،  )  Bybee & Chamagne, 1995 ( باييب وشامبجون  وبالتايل فإن الكثري من املهتمني بالثقافة العلمية ، وعلى رأسهم      
 National Researchلس الـوطين للبحـث    إىل أن مجيع منظمات التعليم الوطنية ، وااأشارو ) Hurd, 1997( وهيورد 

Council           ) NRC (   ــوم ــدم العل ــة لتق ــة األمريكي ــة العلمي  American Association for، واجلمعي
Advancement of Science )  AAAS (  يف الواليات املتحدة األمريكية اعتربت الثقافة العلمية هدفاً ريئسياً للتربية العلمية

 العلمية يف العصر احلديث تعد الركيزة األساسية لبناء األجيال من خالل تصميم مناهج علوم تتـضمن خمتلفـة املهـارات       ، وأن التربية  
م وأستعد العملية التعلم مالعلمية واملهنية والتقنية مع مراعاة ميول الطالب وحاجا .  

       

ى الثقافة يف ميادين العلوم املختلفة، وتطبيقاا يف ميادين احلياة املختلفـة            كذلك للداللة عل  " الثقافة العلمية   "  وقد نستخدم لفظ           
اليت حتيط بالفرد يف بيئته، مع العلم انه انتشر يف اآلونة األخرية مصطح الثقافة العلمية ، واالستنارة العلمية ، والتنور العلمي ، والـوعي                        

م هذه املـصطلحات بـنفس   ا، وجيوز استخد )Scientific Literacy(يزي العلمي ، وحمو األمية العلمية كترمجة للمصطلح اإلجنل
 مبفهومني الثقافة العلمية والتنور العلمي معاً كمدخلني للتربية العلميـة  ويف تدريس العلوم من خالل األخذاملعىن كمداخل للتربية العلمية     

  .ايل وإلعداد مواطنني مثقفني علمياً يستطيعون التكيف مع متطلبات العصر احل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  )1( شكل رقم 
 حركة التغيرات في األنظمة التربوية

 

ظهرت في 
الواليات بالستينات 

المتحدة األمريكية 
حركة تربوية 
واسعة لتطوير 
مناهج العلوم 

 المدرسية

 

إكساب األفراد 
ثقافة تساعدهم 

على فهم مواقف 
الحياة اليومية 
المتعددة وحل 

.مشكالتها  

 
  الثقافة أصبحت

العلمية المتكونة 
 هدفاً األفرادلدى 

أساسياً للتربية 
 العلمية 

 
ثم انتقلت هذه 

الحركة إلى الكثير 
 من دول العالم

 األخرى
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ولقد  ظهر جدل كثري يف األدبيات التربوية حول مفهوم الثقافة العلمية ، وحتديد املفهوم والغايات من التثقيف العلمي ، وخيتلـف                           
  :تعريف مفهوم الثقافة العلمية يف األدبيات التربوية حسب العوامل التالية 

 Interest Groupsمجاعات االهتمام  •
   Conceptual Definitons لثقافة العلميةالتعاريف املفاهيمية ل •
 Nature of Conceptطبيعة مفهوم التثقيف العلمي  •
 Purposes,i.e.Benefitsغايات الثقافة العلمية وأغراضها  •
  Ways of Measuringأساليب قياس الثقافة العلمية  •

  ) :2 (أن مفهوم الثقافة العلمية يشتمل على جماالت التعلم الثالثة كما يف الشكل رقم
  

  
  
  
  
  
  
  
1 

 
 
 

  :، وفيما يلي بعض التعريفات للثقافة العلميةدراسة الثقافة العلمية حسب طبيعة كل      تعددت تعريفات
القدر من املعرفة واملهارات، واالجتاهات حنو املـشكالت والقـضايا          " الثقافة العلمية باعتبارها    ) 1993(  يعرف حممد صابر سليم    -1

 ".مهارات التفكري العلمي الالزمة إلعداد الفرد للحياة اليومية اليت تواجهه يف بيئته وجمتمعةالعلمية، و
بأا معرفة وفهم املفاهيم واملبادئ األساسية للعلـوم والرياضـيات          "،   )AAAS,1993(  االحتاد األمريكي لتقدم العلوم      يعرفها-2

لفرد قادرا على استخدام املعارف العلمية وطرق التفكري الغراضة الشخـصية   وكذلك طرق التفكري العلمي حبيث يصبح ا  ،والتكنولوجيا
  ".واتمعية

  :      وبالتايل الثقافة العلمية تقسم لثالثة أنواع كما يلي 
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Operational ( ة اإلجرائيثقافة العلميةال) ج 
Scientific Literacy : (  وفيه يستطيع األفراد

فهم البيئة المعرفية للعلم، واكتساب المهارات العلمية 
اليومية،   والتطبيقية التي تمكنهم من اتخاذ القرارات

  . والتكنولوجيا والمجتمع وإدراك العالقة بين العلم

ـ ثقافـة العلميـة   ال)ب   Functional (ة الوظيفي
Scientific Literacy  (  :  وفيه يستطيع األفـراد

استخدام المخزون المعرفي في فهم وتفسير الكثيـر        
  .من الظواهر العلمية المحيطة بهم والتنبؤ بها 

 

 
 

 المجال المعرفي
المجال 

 الوجداني
المجال 

 المھاري
يستهدف تنمية فهم المتعلم 

لطبيعة كل من العلم 
والتكنولوجيا والعالقة 

المتبادلة بينهما، وتأثير كل 
.منهما في المجتمع  

يستهدف إكسابه 
المهارات العلمية 
األساسية بصورة 

 وظيفية،

يستهدف تنمية ميوله واهتماماته 
العلمية من جهة وإكسابه االتجاهات 

وأوجه التقدير العلمية والقيم 
.المرغوب فيها من جهة أخرى  
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اليت ينبغـي العمـل   فكري العلمي التمهارات والعلمي ،  االستقصاء مهارات، وةقدر من املعرفة  العلمي"      ونعرف الثقافة العلمية بأا   
، وتفسري الظواهر العلمية احمليطة      واتمع ل بني العلم والتكنولوجيا   ماكالتالعلم، و تجعلهم قادرين على فهم طبيعة      ل على إكساا للطالب  

  " .ضوء هذه العالقةم يف 
  

  :هي، ومبناهج العلومللثقافة العلمية أهداف أساسية 
  .املفاهيم وتطبيقاا بالطرق العلمية املناسبةمعرفة مزيد من احلقائق و §
 .تعزيز فهم طبيعة العلم  §
تزويد الطالب باملهارات االستقصائية ومهارات التفكري العلمي إلتاحة الفرصة الكتسام املعرفة العلمية اليت حيتاجوا عـرب                  §

 .خطوات علمية 
 واتمع والعمل بشكل مسئول مع القضايا االجتماعيـة والثقافيـة           فهم املتعلمني للعالقات املتكاملة بني العلوم والتكنولوجيا       §

 .والتكنولوجية املتعلقة بالعلوم 
 .تطوير الطالب مواقف إجيابية حنو حل املشكالت والقضايا العلمية باتمع العماين احمليط م §
§ تمع تطوير قدرة الطالب على التمييز بني األشياء الطبيعية واألشياء الصناعية يف ا. 
 .تقدير الطالب لعظمة اخلالق يف خلق الكون وما به من خملوقات  §
 .تقدير الطالب جلهود العلماء يف تطوير العلم وحل مشكالتة وقضاياه  §

  

  :صفات التلميذ املثقف علمياً اليت ينبغي أكسبها من مناهج العلوم
  

يف سنوات التكوين املبكر عبوراً باملراحل واملؤسسات التعليمية املختلفة،     تبدأ من املرتل     إن قضية الثقافة العلمية قضية جامعة وشاملة           
  :وبالتايل أضافه إىل مناهج العلوم توجد بعض الوسائل تساعد يف تنمية الثقافة العلمية لدى الطالب ومنها

  .اجلمعيات واهليئات العلمية -
 .املطبوعات واملنشورات العلمية -
 .املتاحف واملعارض العلمية -
 .دي العلميةالنوا -
 . الرحالت العلمية -

 Nominal Scientific ( ية االسمثقافة العلمية ال)أ 
Literacy(  :  وفيه يتكون لدى األفراد مخزون

معرفي إال أنهم ال يستطيعون االستفادة من هذا 
  .المخزون في تفسير الظواهر العلمية 
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 . الندوات واحملاضرات -
 . شبكة اإلنترنت -

  

 فحـددت  National Science Teachers Association(NSTA,2003)أما الرابطة الوطنية ملعلمي العلـوم  و      
  :الشخص املثقف علمياً، بأنه ذلك الشخص الذي 

 .ذ قرارات يومية يستخدم مفاهيم علمية ومهارات عملياتية وقيم يف اختا •
  ) .STS( يفهم العالقة املتبادلة بني العلم والتكنولوجيا واتمع  •
 .يدرك حدود وفوائد العلم والتكنولوجيا يف تقدم الرفاهية اإلنسانية  •
 .يعرف املفاهيم والنظريات العلمية الرئيسية ، ويكون قادراً على استخدامها  •
 .يقدر العلم والتكنولوجيا  •
 .لدليل العلمي والرأي الشخصي مييز بني ا •
 .يفهم أن توليد املعرفة العلمية يعتمد على عملية االستقصاء  •
 .يدرك أصول العلم ، ويفهم أن املعرفة ليست ائية وعرضة للتغيري عند توفر األدلة  •
 .ميتلك نظرة مثرية وغنية عن العامل كنتيجة للتربية العلمية  •
  .ات الناجتة عنها يفهم تطبيقات التكنولوجيا والقرار •

  
  

   : كما يلي وهي املكتسبة من مناهج العلوم ، صفات الشخص املثقف علمياًوحندد       
  . القدرة على اكتساب املعرفة العلمية من مصادرها املختلفة، و توظيفها حيثما كانت مناسبة يف حياته اليومية  – 1
  .ا العلمية املختلفة  القدرة على فهم املفاهيم العلمية واستقصاء القضاي-2
  . يتمتع بالرغبة وحب االستطالع للعلم ومعرفة العالقات بني األشياء وترابطها – 3
  . يلتزم املوضوعية عندما ال يكون لدية البيانات الكافية ألحتاذ قرار عقالين أو يكون حكماً صحيحاً ميكن االعتماد علية – 4
  .ن اخليال، واملعرفة من الرأي  مييز بني احلقيقة واالدعاء، واحلقيقة م– 5
االستقصاء والتفكري العلمي وعمليات العلم يف مواقف احلياة املختلفة حبيث تساعده يف حل مـشاكله        مهارات   القدرة على ممارسة     – 6

  .اليومية، وأحتاذ القرارات املناسبة 
  .فردي  العلوم االجتماعية ميكن أن حتل بعمل تعاوين وليس بعمل ت يدرك أن مشكال– 7
   .علم والتكنولوجيا واتمع إدراك العالقات املتبادلة بني كل من ال– 8
 . يدرك الفجوات واملخاطر املتعلقة بصنع القرارات حلل املشكالت املتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا – 9

  . يقدر العلم والعلماء واخلالق سبحانه وتعاىل – 10
  .جمتمعة الذى ميكن أن يعيش متوافقاً معستغناء عنها، بل هي أساس إعداد املواطن  فالثقافة العلمية ليس ماديات ميكن اال

  
  :أبعاد الثقافة العلمية يف مناهج العلوم 

  

     أن للثقافة العلمية أبعاد حملية وعاملية ضرورية  للفرد بصفته وحدة بناء اتمع ينبغي مراعاا عند تطوير املناهج العلمية ؛ ألن الفـرد        
تمـع ،     واالني املعريف والتكنولوجي، وكما يرتبطان بعادات وتقاليد وقيم ااالت ومنها اتمع يتأثران بالتطورات العاملية يف خمتلف ا

  :وبالتايل تنبثق أبعاد الثقافة العلمية من مخسه جماالت أساسية 
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  . فهم طبيعة العلم -1
  . املعرفة العلمية-2
  . العلم والتكنولوجيا-3
  . التطبيق العملي هو أساس التكنولوجيا – 4
 .    توافر اخلربات العلمية هي قاعدة أساسية لتحقيق الثقافة العلمية – 5
      

 الثقافة العلمية هلا سبعة أبعاد       على أن   )Chiappetta,Sethna,Fillman,1993(  دراسة شباتا وآخرون     هذا ما أكدته  و      
  :هي
ة عن تكوين خلفية علمية أساسية، حبيث يعرف التلميذ احلقائق، واملفاهيم، والنظريـات العلميـة،            وهو عبار : املكون املعريف    §

  .وتكون لدية القدرة على تطبيقها 
  .فهم طبيعة العلم  §
  .االجتاهات االجيابية حنو العلم والتكنولوجيا  §
  .متقدير دور العلم والعلماء يف خدمة البيئة واتمع، والعالقة املتبادلة بينه §
  .القدرة على استخدام عمليات العلم حلل املشكالت واختاذ القرارات اليومية  §
  .اكتساب مهارات عمليات العلم، واليت تسمح للفرد باملشاركات اإلجيابية يف العمل  §
 .فهم الفرد للبيئة نتيجة لدراسة العلوم §

  

  :لثقافة العلمية ، وتصنفها يف مثاين حماور كما يلي مع الدراسات السابقة حول أبعاد ا  )Mayer, 1997( وتتفق دراسة ماري   
   Nature of Scienceطبيعة املفهوم  •
   Key Science Conceptsاملفاهيم العلمية الرئيسية  •
 . Science, Technology and Societyالتكامل بني العلم والتكنولوجيا واتمع •
   Science Processesعمليات العلم  •
   Scientific and Technical Skillsوالعملية املهارات العلمية  •
  Science – Related Interests and Attitudeاالجتاهات وامليول العلمية  •
 Values  Scientificالقيم العلمية  •

  
  

ــوم   ــي العل ــة ملعلم ــة الوطني ــا الرابط    (                     National Science Teachers Associationوأم
NSTA,2003 ( حددت مخسة أبعاد للثقافة العلمية هي ف:  

 .املعرفة العلمية والتكنولوجية  •
 .املعرفة العلمية والعمليات التكنولوجية ومهارات االستقصاء  •
 .معرفة العلوم والتكنولوجيا واكتساب املهارات واختاذ القرارات االجتماعية  •
 .االجتاهات والقيم العلمية والتكنولوجية  •
 .والتكنولوجيا واتمع التكامل بني العلم  •
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ونستخلص مما سبق أن أبعاد الثقافة العلمية األساسية تركيز على املوضوعات واملفاهيم واملبادئ واحلقائق اليت تدور حول عالقة اإلنسان                   
املشكالت العلميـة  مهارات االستقصاء والتفكري العلمي يف التعامل مع األجهزة واملعدات وحل      اكتساب   و بالعلم والتكنولوجيا واتمع  

كمـا   يف املضمون على أن أبعاد الثقافة العلمية تشتمل على ثالثة جوانب أساسية بوجود أتفاق  مما سبقستنتج، وكما ن يف حياتنا اليومية  
   ):4 (  )2003علي ، ( الشكل رقميف 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
   )4( شكل رقم 

   بمحتوىالمهارية والوجدانيةعالقة الجوانب المعرفية و 
   العلميةهج العلوم  مع أبعاد الثقافة امن

  
  

   : اجلانب املعريف–أ 
 يتكون من احلقائق واملفاهيم واملبادئ العلمية املرتبطة باحلياة اليومية للتلميذ، وفهم طبيعة العلم وجوانبه املختلفة، وفهم التكامـل بـني               

  .البيئةقضايا العلم والتكنولوجيا واتمع و
   : اجلانب املهاري-ب

  . يتكون من مهارات عمليات العلم ومهارات االستقصاء والتفكري العلمي
   :  اجلانب الوجداين–ج 

  .يتكون من امليول واالجتاهات العلمية، وأوجه التقدير املختلفة كتقدير دور العلماء وتقدير دور العلم والتكنولوجيا يف تقدم البشرية 
             

  : يف مراحل التعليم األساسي وهيذالتالميدد أربعة أبعاد للثقافة العلمية تناسب    ويف ضوء ما سبق حن  
 Dimension of Scientific Knowledge .بعد املعرفة العلمية  – 1
   Dimension of Inquiry Nature of Science .بعد الطبيعة االستقصائية للعلم  – 2
  Dimension of Science as way of Thinking .تفكري بعد العلم كطريقة  – 3
  .بعد التكامل بني العلم والتكنولوجيا واتمع  – 4

 Dimension of the Interaction between  Science, Technology and Society                          
       

 معرفي

 مھاري

 وجداني
یتضم
 ن

 ینمي

 ینمي

المفاھیم 
طبیعة  العلمیة

 العلم

 قضایا 
. ت. ع

 م
 قضایا 

ب. م. ت. ع  

 القیم العلمیة

االتجاھات 
والمیول 
 العلمیة

المھارات العلمیة 
 التطبیقیة

عملیات 
 العلم
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  :العلمية مبناهج العلوموفيما يلي رؤية مستقبلية لتطوير األبعاد األربعة الثقافة  
  

  Dimension of Scientific Knowledge  :بعد املعرفة العلمية  ) 1( 
والقوانني، والنظريات العلمية اليت تساعد يف تفسري الظواهر الطبيعيـة          والقواعد  العلم كبناء معريف يتضمن احلقائق، واملفاهيم، واملبادئ،        

فاكتساب الطالب للمعرفة العلمية ميكنهم من فهم أن الكثري من العلوم جتريبية، أي أا    . املختلفةوالكونية، لذا جيب اإلملام جبوانب العلم       
  .ة تتغري مع الزمن وختضع للتغيري املستقبلي، وال تعد املعرفة يف العلوم مطلق

  

  :تعريف املعرفة العلمية 
القوانني والنظريات اليت ترتبط فيما بينها ارتباطاً وثيقاً، حبيث يكـون        جمموعة احلقائق واملفاهيم واملبادئ والقواعد و     هي  املعرفة العلمية    ف

  ):5) (2001زيتون،(  كما يف شكل رقمشكالً خمروطاً، قاعدته احلقائق العلمية، ورأسه النظريات العلمية
  

  
  
  
  
  

  

  
حث أو العامل يف ضوء مالحظاته املنظمة وجتاربه العلميـة  فاملعرفة العلمية هي نسيج متكامل من املفاهيم واملبادئ العلمية يكوا البا       

 ."املضبوطة لفهم الظواهر الطبيعية أو البيولوجية اليت يسعى إىل اكتشافها وتطويرها يف ظل منهجية واضحة يف التفكري
  

  ) :2006لبادري،ا(املعارف واملوضوعات واملفاهيم العلمية املناسبة لتضمينها مبناهج العلوم لتنمية الثقافة العلمية
اإلنسان  -احليوان –  النبات - الصوت –                                 . الكهرومغناطيسية     - الضوء   -.    احلرارة وتأثريها على املادة   

 الطاقـة  -لزراعة الغذاء وا- احلياة   - النمو والتغذية    - التكنولوجيا واالتصال  -يالبيئة ومحاية النظام البيئ    -.الصحة واإلنسان  -الغذاء  -
 الطقس واملناخ - الفضاء والكون - االختراعات الكربى- احلياة والكائنات احلية     أة نش - اآلالت واألدوات  - النمو السكاين  -ومواردها

-ة  وتطور احليا - واملادة والطاقة    - واخللية   -والوراثة  -تنوع احلياة   - والطاقة   - واملادة   - واألرض   -الكون  - الصناعات الكيماوية    -
 -ومـصادر الطاقـة     - واملواد الصناعية    -العامل املصنوع   - والتغيري االجتماعي    - وأثر العوامل الثقافية على السلوك       -اتمع البشري   

النظام الشمسي، واألرض ، والقمر ، والنجوم ، والكواكـب ، واـرات ، واجلاذبيـة ،                  - الظواهر الطبيعية  –واستخدامات الطاقة   
 . الغذاء املتوازن-اكني ، والصخور، والتربة، واملعادنوالزالزل ، والرب

  

؛ وذلك باعتبار ومتسلسلةعلى املفاهيم العلمية فقط بطريقة عشوائية وغري متتابعة             وأن كثري من مناهج العلوم تركز بنسب متوسطة         
 مخس موضوعات أو وحـدات دراسـية ضـرورة    كفقط، وبالتايل فهناأن املعرفة العلمية هي الطريق إىل حتقيق أهداف املنهج وفلسفته      

  :، وهي من خالل مناهج العلومللتثقيف 
 :مفهوم العلم وبنيته -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

النظریات 
 العلمیة

 الحقائق العلمیة

 المفاھیم العلمیة

  والقواعدئالمباد

   )5( شكل رقم  القوانین العلمیة
البناء الهرمي 
  للعلم
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 احلقائق واملفاهيم والتعميمات، أمهية العلم يف احلياة املعاصـرة، بعـض مـسامهات              –مفهوم العلم ، البناء اهلرمي للعلم       : ( يضم
  ) .تطبيقات العلمية وأمهيتها لإلنسان املفكرين العرب واملسلمني يف جمال العلوم ، وال

 :التغذية -
املواد الكربوهيدراتية، واملواد الدهنية، واملواد الربوتينية،      : أمهية التغذية لإلنسان، مكونات الغذاء واألمهية البيولوجية لكل من        : ( تضم   

 ) .واألمالح املعدنية، واملاء
  :اهلضم واالمتصاص -
 ) .واجلهاز اهلضمي ووظيفته، واالمتصاص  إلنزميات اهلاضمة، والعوامل املؤثرة يف نشاط اإلنزميات، تعريف اهلضم، وا: ( يضم   
 :البيئة والتلوث -
، والتلوث وعالقته بالتوازن البيئي، أنواع التلوث البيئي، آثار التلوث، واجلهود املبذولة            يتعريف البيئة اإلنسانية، والتوازن البيئ    ( يضم     

 ).لوثملكافحة الت
 :الطاقة  -
  ) . ، وأمهية احملافظة على مصادر الطاقة - دائمة ومستدامة–أمهية الطاقة يف حياة اإلنسان، ومصادر الطاقة، أنواع الطاقة : ( تضم  

  
  

  
  
  
  
  
  

 .Dimension of Inquiry Nature of Science : بعد الطبيعة االستقصائية للعلم ) 2( 
  

  :)2001زيتون،( يف االستقصاء العلمي هي      ومن العمليات املتضمنة
  Predicting التنبؤ -      Classifying صنيف الت-        Observing املالحظة -
 Deducting االستنتاج -        Describing الوصف -

  
       

  :أن مناهج العلوم ألبد أن تكون قادرة على تطوير قدرا ت الطالب االستقصائية كما يلي   
• العلمي ءروا من القدرات الضرورية لديهم للقيام باالستقصاأن يطو . 
 .أن يطرحوا أسئلة عن األشياء والكائنات احلية واألحداث يف حميطهم الطبيعي  •
 .أن خيططوا وينفذو استقصاءات علمية بسيطة  •
 . املشكلة ويفترضون احللول هلا دوأن حيدو •
 .رى مالئمة توسع حواسهم لكي جيمعوا املعطيات وحيللوها ويفسروها أن يستخدموا جتهيزات بسيطة يف العلوم وأدوات أخ •
 .أن يسألوا أسئلة ويقارنوا بني اإلجابات  •
 . أن يطرحوا األسئلة حول نتائج اآلخرين والتعقيب عليها  •

 

  :للطالب كما يلي التالية ولتنمية الثقافة العلمية من خالل مناهج العلوم فاألبد من تنمية املناهج للمهارات االستقصائية
بد أن ميتلكوا جمموعة من املهـارات العلميـة ،           بالتعلم عن طريق االستقصاء فال     الطالبلكي يقوم   : مهارات االستقصاء العلمي    ) أ  

  : كما يليScience Processes Skills  األساسية واملتكاملةوتتمثل املهارات العلمية يف بعض مهارات عمليات العلم 
 للظواهر أو األحداث أو األمـور ـدف    تدريب الطالب على املالحظة املنظمة واملضبوطة     هي   : ngObserviاملالحظة   •

 .اكتشاف أسباا وقوانينها 
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 .تدريب الطالب على استخدام أدوات ووسائل القياس املختلفة بدقة يف دراسة العلوم  : Measuringالقياس  •
ات واملعلومات إىل فئات أو جمموعات اعتمـاداً علـى خـواص            قيام الطالب بتصنيف البيان    : Classifyingالتصنيف   •

 .مشتركة بينها 
  .متفسري وتوضيح ملالحظاب يقوم فيها الطالبعملية عقلية  : Deductingاالستنتاج  •

  :ينبغي على الطالب أن يكونوا قادرين على : فهم أهداف العلم ) ب 
 .الطبيعية أو البيولوجية احمليطة باإلنسان وصف الظواهر  قدرة الطالب على   :Descriptionالوصف  •
 . تفسري أسباب حدوث الظواهر الطبيعية والعوامل املؤثرة فيها قدرة الطالب على : Interpretationالتفسري  •

  :ينبغي على الطالب أن يكونوا قادرين على : فهم تأثري نواتج العلم املختلفة ) ج 
 وهي نتاج علمي جمزء ، وغري قابلة للنقاش واجلدل يف وقتها ، إال أا بـالطبع   :Scientific Factsفهم احلقائق العلمية  •

 .قابلة للتعديل يف ضوء األدلة والرباهني العلمية اجلديدة، وميكن تكرار مالحظتها أو قياسها 
ـ  : Scientific Conceptsفهم املفاهيم العلمية  • ة أو املواقـف  صياغة مشتركة بني جمموعة من املواد أو احلقائق العلمي

  .العلمية ، وهو عالقة منطقية بني معلومات ذات صلة ببعضها البعض
  :ينبغي على الطالب أن يكونوا قادرين على : فهم أخالقيات العلم ) د 

أثناء يظهر الطالب املوضوعية يف التناقش والتحاور مع بعضهم البعض للوصول إىل نتيجة معينة               : Objectivityاملوضوعية   •
 .ألنشطة املختلفةإجراء ا

 

  

  Dimension of Science as way of Thinking:  بعد العلم كطريقة تفكري  )3 ( 
  

 Deductive ، والتفكري االسـتنباطي  Inductive Thinking      هناك نوعان من أساليب التفكري مها التفكري االستقرائي 
Thinking .  هيلمي لطالب التعليم األساسي ، ويتم ذلك من خالل عدة خطوات ،األسلوبني مناسبني لتنمية التفكري العويعترب:  

 . باملشكلة ذات داللة رالشعو •
 .تعريف املشكلة أو حتديدها  •
 .دراسة املوقف ومجع احلقائق واملعلومات والبيانات اليت هلا عالقة باملشكلة  •
 .وضع الفروض حلل املشكلة  •
 .خرى اختبار الفروض بواسطة التجريب أو بأي وسيلة أ •
 , ، واختيار فروض أخرى ةقبول الفرض مؤقتاً أو ر فض •
 .الوصول إىل حل املشكلة  •

  
  

قدرة الطالب على التفكري العلمي من خالل حتديد املـشكلة وصـياغتها ، ومجـع املعلومـات                 :  "       فالعلم كطريقة تفكري يعين     
  .وتنظيمها، ووضع الفروض واختبارها

  
  

  :علم والتكنولوجيا واتمع بعد التكامل بني ال ) 4( 
Dimension of the Interaction between  Science, Technology and Society                               
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      التكنولوجيا هي التطبيق العملي للمعرفة العلمية، لتحقيق حاجات اتمع واألفراد، كما أا عملية تنبع من رغبة اإلنسان يف حتسني              
وبالتايل فالبد من وجود وعي حقيقي لـدى طـالب التعلـيم األساسـي بأمهيـة        . ما لدية للوصول إىل طرق أفضل إلشباع حاجاته       

عبـد الـسالم    ( حيث توصلـت دراسيت                . ثارها اإلجيابية يف ترسيخ املعرفة العلمية، وتنمية اتمـع         آالتكنولوجيا يف حيام، و   
إىل أن كتب العلوم مبرحلة التعليم األساسي ال تتضمن قدراً مناسباً من الثقافة العلميـة             ) 1991،   ؛ مدحت النمر     1990مصطفى ،   

حىت نتبني أهم معامل بعد العلم والتكنولوجيا واتمع وبيان أمهيتـه يف             وبالتايل ) . STS( املرتبطة بقضايا العلم والتكنولوجيا واتمع      
  :التعليم األساسي ، فالبد من توضيح بعض املفاهيم وهي تنمية الثقافة العلمية للطالب يف 

  
  
  .بناء معريف، وطريقة يف البحث والتفكري ، ومادة وطريقة معاً  :Science العلم -
 ومنتجات تساعد يف حتقيق أغراض إنسانية وتـشكل         إجراءاتهي تطبيق مهارات ومعرفة البتكار      ": Technology التكنولوجيا   -

تصميم أو أنتاج أو تشغيل أو استعمال أو جتريـب أو فحـص أو فـك أو                 : " وكما تعرف أيضاء    ". وظائف علمية البيئة وتؤدي إىل    
   ).2006قنديل، (   "تركيب أو حتديد استخدامات األجهزة والوسائل املتصلة باحملتوى العلمي أو تطبيقاته يف احلياة 

 : وكما يعرف أيـضاء  . )5( ة اليت يصب فيه العلم والتكنولوجيا    مكونامهو العامل االجتماعي واخلربة اليومي   : Society اتمع   -
هو إطار عام حيدد العالقات اليت تنشأ بني مجع من األفراد يستقرون يف بيئة معينة تنشأ بينهم جمموعة من األهداف والرغبات واملنـافع               " 

  ".ظمة لسلوكهم وتفاعالم املشتركة املتبادلة، وحتكمهم جمموعة من القواعد واألساليب املن
   

إدراك العالقات املتبادلة بني العلم والتكنولوجيـا       " بأنه  ) STS( العلم والتكنولوجيا واتمع         وكما تعرف مسرية أمحد رواشدة      
  . )1998رواشد،   (  "خرواتمع وكيفية تأثري كل منهما يف األ

  

من املداخل احلديثة يف تطوير تدريس العلوم ، حيث يتجه الطالب ليكملـوا      ) STS( مع        ويعترب مدخل العلم والتكنولوجيا وات    
، والعامل  ) Technology( بكل من العامل الذي صنعة اإلنسان  ) Science Content( فهمهم الشخصي عن العامل الطبيعي 

  :                            ) 6(  رقم        الباحث يف الشكله، ويوضح ) Society( االجتماعي للطالب 
   )6( شكل رقم 

  العالقة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع والتلميذ
             

  
  
  
  
  

       
  

                                                
 

 

 Scienceالعلم 

 Society المجتمع
 التكنولوجيا

Technology 

 التلميذ
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ـ                     ة       وبالتايل فإن العالقة بني العلم والتكنولوجيا وثيقة الصلة ، فاملشكلة الواحدة غالباً ما يكون هلا أبعاد علمية تكنولوجية ، واحلاج
لإلجابة عن أسئلة تتعلق بالعامل الطبيعي تؤدي إىل تطوير التكنولوجيا ومنتجاا ، وكما أن احلاجات التكنولوجية قد تـؤدي إىل حبـث      
علمي ، والفرق بني العلم والتكنولوجيا هو فرق يف اهلدف ، ذلك أن هدف العلم هو فهم العامل الطبيعي ، وهدف التكنولوجيـا هـو                         

  . سينات يف العامل الطبيعي ليفي باحتياجات البشر عمل تعديالت أو حت
      

  :إكساب الطالب يتضمن  ) STS(  أن اهلدف الرئيسي لبعد العلم والتكنولوجيا واتمع       ونرى
لة يف  املفاهيم العلمية والتكنولوجية جنباً إىل جنب مع ما تعلمه من قيم خلقية يف حل املشكالت اليومية، واختاذ قرارات مسئو                   §

 .احلياة اليومية 
 .القدرة على التمييز بني األشياء الطبيعية واألشياء اليت من صنع اإلنسان  §
 .حب االستطالع عن العامل الطبيعي والتكنولوجي الذي حوهلم  §
 .صادر املعرفة العلمية والتكنولوجية ، واستخداماا يف حل املشكالت العلمية التعريف مب §
 . الدليل العلمي والتكنولوجي ، وبني اآلراء الشخصية القدرة على التمييز بني §
 .الذهن املتفح ، واملرونة يف التعامل مع املعلومات العلمية والتكنولوجية  §
 .التقدير  للمستحدثات العلمية والتكنولوجية يف العامل احمليط م  §
 .أمهية العلم والتكنولوجيا يف حتقيق الرفاهية لإلنسان  §
 .م والعلماء يف تقدمي ابتكارات واختراعات جديدة للبشرية التقدير لدور العل §
  .طبيعية ومصنعة : القدرة على تصنيف األشياء يف جمموعتني  §

                

أثىن عشر قضية عاملية وثيقة الصلة مبستقبل العالقة بني العلم والتكنولوجيا وما تتضمنه من               ) Bybee,1987(       كما حدد باييب    
  :لقضايا هي مشكالت ، وا

  . قضية النمو السكاين –.               قضايا اجلوع ومصادر الغذاء يف العامل -
  . قضية املصادر املائية –.                   قضية نوعية اهلواء والغالف اجلوى -
  . قضية نقص الطاقة –.                          قضية صحة اإلنسان ومرضة -
  . قضية املواد اخلطرة –.                                اضي  قضية استنفاد األر-
  . قضية املفاعالت النووية –.                                قضية املصادر املعدنية –
  . قضية تكنولوجيا احلرب –.                                        قضية االنقراض -

  

العلم والتكنولوجيا واتمع هو االجتاه األكثر معاصرة على الساحة التربوية يف تطوير منـاهج العلـوم،                      وأخرياً خنلص إىل أن بعد      
حيث يقوم على التقريب بني الطالب والعلوم املعاصرة وتطبيقاا التقنية من جهة، واتمع مبنشطه وحاجاته املختلفة من جهة أخـرى،                  

  . بتباين جمتمعام وتنوعها كما ينطلق من حاجات الطالب اليت تتباين 
        

  

  : تطوير مناهج العلوم يف ضوء أبعاد الثقافة العلمية 
، وال البيئة سـاكنة   على حالهغىن عنه ، وذلك ألن التلميذ ليس ثابتاً ن تطوير منهج العلوم يف ضوء أبعاد الثقافة العلمية هو أمر ال   إ     

  . الثقافة صلبة متحجرة ، وال نظريات العلم باقية على حاهلا بدون حراك ، وال اتمع جامد مكانه ، وال
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 حاجة ماسة إىل تطوير منهج العلوم، وإصالح تعليم العلوم، وقد أكدت على ذلك العديد من الدراسـات     يتبني أن هناك    وبالتايل        
كي أدى إىل فشل تعلُم كثري من الطالب؛        واليت أكـدت على أن التعليـم األمري     )  Hamm,1992( دراسة  هام    : السابقة ومنها   

بسبب عدم تضمني املنهج ألبعاد الثقافة العلمية، وبالتايل فشل سـياسات الـدولة التنموية، وحيث وجد أن أقل من نصف البـالغني                    
كما أن أثـنني    األمريكيني يعرفون أن األرض تدور حول الشمس مرة واحدة كل عام، وخيتلط لديهم علم الفلك مع الدجل والتنجيم،                   

من كل مخسة يعتقدون أن هناك خملوقات غريبة قد زارت األرض ، ولذلك ظهرت العديد من الدراسات لتطوير منهج العلوم يف ضـوء        
  .أبعاد الثقافة العلمية 

  
   

 ذلك يعد دافعاً قوياً إلعادة           ومبا أن العديد من الدراسات السابقة أظهرت قصوراً جوهرياً يف تنمية منهج العلوم للثقافة العلمية؛ فإن               
دراسة نعيمـه  النظر يف املناهج وتطويرها ، لذلك قامت بعض الدراسات ببناء وحدات دراسية لتنمية الثقافة العلمية ، وهذا ما قامت به     

لتكنولوجيا واتمع   واليت هدفت إىل بناء وتطوير وحدة يف العلوم للمرحلة اإلعدادية حتقق التكامل بني العلم وا               )1993( حسن أمحد   
املقررة على طالب الصف الثاين ، وأظهرت النتائج أن للوحدة املطورة فعالية على حتصيل الطـالب                " الغذاء  " من خالل تطوير وحدة     

ير  واليت هـدفت إىل تطـو   )1994(  احلصني دراسة عبدا هللاوتنمية التكامل بني العلم والتكنولوجيا واتمع لديهم ، وهذا ما أكدته      
وبناء منوذج مقترح ملقرر الثقافة العلمية لطالبات الكليات املتوسطة للبنات بالسعودية من خالل حتديد أسس بناء املقرر وصياغة أهدافه ،             
وحتديد حمتوى الثقافة العلمية وطرق التدريس وأساليب التقومي ، وانتهت الدراسة إىل اقتراح منوذج يستند إىل طبيعة العلم مـن خـالل            

  . عاة حاجات الطالبات املعرفيةمرا
  

 فعالية الوحدة املطورة يف تنمية الثقافة العلمية من خالل اسـتهداف بنـاء               )1995( دراسة منري موسى صادق          يف حني أكدت    
ضايا املرتبطـة  وأعد الباحث قائمة باملفاهيم والق. وتطوير وحدة يف الطاقة لطالب الصف الثاين اإلعدادي لتحقيق أهداف التنور العلمي  

كمتطلبات لتحقيق عناصر التنور العلمي، وأعد الباحث اختباراً حتصيلياً يف وحدة الطاقـة             " الطاقة و استثمار اإلنسان للطاقة      " بوحدة  
ت وبعد تطبيق األدوات على اموعتني التجريبية والضابطة أوضح       . اه حنو بعض القضايا     جت،واختبار مهارات عمليات العلم، ومقياس أ     

النتائج فعالية الوحدة املطورة على حتصيل الطالب للمفاهيم واكتساب عمليات العلم وتكوين االجتاهات املناسـبة حنـو املوضـوعات             
  .املرتبطة مبوضوع الطاقة 

  

 بأمهية هذه الفئـة  املدارس النوعية يف السنوات األخرية لتطور وعى الباحثنيإىل  تطوير منهج العلوم يف ضوء الثقافة العلمية      قد امتد      و
 واليت هدفت إىل إعداد برنامج يف الثقافـة العلميـة لطـالب     )1995( دراسة هدى عبد احلافظ محودة من اتمع ، وهذا ما أكدته  

دة حتصيل حبيث حيقق عناصر التنور العلمي، وأثبت النتائج فعالية الربنامج يف زيا " نظام الثالث السنوات    " املدارس الثانوية الصناعية مبصر   
  .الطالب للموضوعات املرتبطة بالطاقة والثقافة العلمية

 عند بناء منهج العلوم وتطويره أن يراعى أن املنهج عبارة عن جمموعة من اخلربات التربوية املنسقة يف إطـار                  ه     ومما ينبغي التأكيد علي   
حداث تغـريات  أن يوجه تطوير الثقافة العلمية حنو جمال معني إل     اه معني ؛ لذلك البد      اجتأهداف مرسومة تسعى إىل حتقيق منو املتعلم يف         

 واليت هدفت إىل استخدام الطريقة االستقصائية        )1997( دراسة السيد حممد كمال محودة      مقصودة ومطلوبة ، وهذا ما أكدت علية        
يل وتنمية االجتاه العلمي مـن خـالل تقـومي    يف تدريس الثقافة العلمية والصحية يف برامج حمو األمية وتعليم الكبار وأثرها على التحص             

اجلانب املعريف واجلانب الوجداين لدى الطالب ، وكشفت الدراسة عن فعالية وحدة الطاقة احلرارية والضوئية يف تنمية الثقافة العلميـة                    
  .والصحية لدى الطالب
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  :تفقت معظم الدراسات السابقة على      وا
لتنمية أبعاد الثقافة العلمية من خالل املناهج احلالية أو من خالل بعض الربامج أو الوحدات التدريسية      أمهية تطوير منهج العلوم      -

  .املقترحة اليت تتضمن املفاهيم والقضايا العلمية الالزمة لتنمية أبعاد الثقافة العلمية 
خالل معاجلة قضايا ومـشكالت اجتماعيـة       إمكانية استخدام مداخل تدريسية متعددة لتنمية أبعاد الثقافة العلمية وذلك من             -

 .وبيئية ترتبط حبياة املتعلم من خالل تدريس العلوم
 فعالية الوحدات املطورة، وتفوق طالب اموعات التجريبية يف اكتساب الثقافة العلمية من خالل املنهج املطـور والـربامج          -

 .املقدمة
  

  :اخلالصة 
ملهمة لتطوير مناهج العلوم بسلطنة عمان يف العصر احلايل وذلك نظراُ ألمهيـة أن يكـون عنـدنا             تعترب الثقافة العلمية من العناصر ا     

طالب مثقفني علمياً، فحركة تطوير املناهج جيب أن تكون متالزمة مع كل ما هو يف جمـال العـصر والعلـم والتقنيـات احلديثـة                          
م طرق استقصائية جديد يف تصميم مناهج العلوم تنقل التركيز من املادة            واالستراتيجيات والوسائل التعليمية، باإلضافة ألبد من استخدا      

 به واملشاركة يف اختاذ     ةالدراسية إىل املتعلم الذي يتفاعل مع مجيع التطبيقات العلمية ويكون قارا على تفسري مجيع الظواهر العلمية احمليط                
  .القرار املناسب

   

علمية ضرورة ملحة ملواكبة املستحدثات العاملية وحل قضايا العصر، والستفادة الطالب مـن                 فتطوير مناهج العلوم يف ضوء الثقافة ال      
  . اإلجيابية والسلبية للعلم والتكنولوجياتتطبيقات العلم والتكنولوجيا يف حيام اليومية، وإدراكهم للتطبيقا

   

ثقف علمياً وقادر على التفاعل مع قـضايا العـصر واختـاذ                أن تطوير مناهج العلوم يف ضوء الثقافة العلمية يسهم يف إعداد جيل م            
القرارات املناسبة للتفاعل مع الظواهر الطبيعية والعلمية باتمع، فالبد من مراعاة أبعاد الثقافة العلمية يف تصميم وتطوير مناهج العلـوم                    

  . الدراسية مبدارسنا بسلطنة عمان
  
  

  :المراجع 
 دراسـة   -أبعاد الثقافة العلمية بمنهج العلوم بالحلقة األولى من التعليم األساسـي           ،)2006(البادري، أحمد بن حميد    -1

 .تقويمية ، رسالة دكتوراة غير منشورة، جامعة القاهرة 

استخدام الطريقة االستقصائية في تدريس الثقافة العلمية والصحية في  ،)1997(السيد محمد كمال محمودحمودة،  -2
 ، معهد "رسالة ماجستير غير منشورة" ، بار وأثرها على التحصيل وتنمية االتجاه العلميبرامج محو األمية وتعليم الك

  . التربوية ، جامعة القاهرة الدراسات والبحوث 
نظام ( برنامج مقترح في الثقافة العلمية لطالب المدرسة الثانوية الصناعية  ،) 1995(هدى عبد الحافظحمودة،  -3

 . ، جامعة قناة السويسة، كلية التربية باإلسماعيلي"اه غير منشورة رسالة دكتور" ، )الثالث سنوات 
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 نموذج مقترح لتصميم مقرر الثقافة العلمية لطالبات الكليات المتوسطة للبنات بالمملكة ،)1994(علي عبداهللالحصين، -4
( ، العدد  التدريس للمناهج وطرق، الجمعية المصريةمجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس ،  العربية السعودية

29( .   

رسالة " ، مستوى الثقافة العلمية لدى طلبة الصف العاشر األساسي في األردن ،)1998( سميرة أحمد، ةروا شد -5
 .14 ، ص 1998 اليرموك ، ، جامعة، كلية التربية والفنون"ماجستير غير منشورة 

ني اإلعدادي لتحقيق أهداف التنور العلمي وحدة مقترحة في الطاقة للصف الثا ، )1995(منير موسى صادقصادق،  -6
 .ة البنات ، جامعة عين شمس ، كلي"رسالة ماجستير غير منشورة"، 

 العزيز؛ وتيراب ، حـسن حامـد        دعبد الحميد ، محمد جمال الدين؛ وحسن، عبد المنعم أحمد ؛ والسنهوري، ماجد عب              -7
، العين،   ، دار الكتاب الجامعي    طوير الثقافة العلمية   استراتيجيات ت  –تدريس العلوم في المدارس الثانوية      ،  ) 2004(

   .دولة األمارات العربية المتحدة
رة ،   ، دار الفكر العربـي ، القـاه        االتجاهات الحديثة في تدريس العلوم     ، )2001( مصطفى   عبد السالم ،عبد السالم  -8

 .) 15 -12(ص.ص، جمهورية مصر العربية

لعالقة المتبادلة بين العلم وكل من التكنولوجيا والمجتمع في مناهج العلوم  ا،)1990(طفىمصعبد السالم  ،عبد السالم -9
 13(  المنصورة ، العدد ، جامعة ، كلية التربيةمجلة كلية التربية بالمنصورة، " دراسة تقويمية " بالمرحلة اإلعدادية 

   ) .229-193( ، ص ص )
 .، األردن ار المسيرة للنشر والتوزيع ،عمان ، دومالتربية العلمية وتدريس العل ، )2003( علي، محمد السيد  -10

  .136 ، دار الشروق للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن، صأساليب تدريس العلوم ،)2001(عايشزيتون ،  -11
 تأثير التكامل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع في الثقافة العلمية والتحصيل الدراسي في ،)2001(أحمد إبراهيمقنديل، -12

 ، ، الجمعية المصرية للتربية العلمية ، كلية التربيةمجلة التربية العلميةوم لتالميذ الصف الخامس االبتدائي ، العل
 .98ص ،جامعة عين شمس

، المناهج وطرق التدريس، دراسات في ) حقيقة تفرض نفسها على المناهج (، التنور العلمي)1989(سليم، محمد صابر -13
  ) .11 – 1 (        ، ص ص )5( ، العدد 1989 ،  التدريسالجمعية المصرية للمناهج وطرق

(  فلسفة ومتطلبات إعداد معلم العلوم للقرن الحادي والعشرين ، المؤتمر العلمي األول ،)1997(النمر، مدحت أحمد -14
 ، رية أغسطس ، اإلسكند13 –10 ، الجمعية المصرية للتربية العلمية، ) التربية العلمية للقرن الحادي والعشرين 

  ) .53 -43( ، ص ص المجلد األول
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  لتحقیق الجودة في التعلیم العام بسلطنة عمانمنظومة اعلةالمدرسة الف

 "رؤیة منھجیة"
  

  .محمد حسني عمر فؤاد األشقر/ د.أ* 
  :المقدمة
 من أجل تحقیق النھضة الشاملة سیاسیا التعلیمیة  إلى تطویر نظمھاات المتقدمة والنامیةتسعى المجتمع 

 الدعامة األساسیة للتنمیة الشاملة، ومن ثم تصبح العنایة بھذه البشریة  الثروة تمثل حیث،واجتماعیا واقتصادیا
لإلسھام المثمر والبناء في كافة جوانب التنمیة من المھام  الثروة وإعدادھا إعدادا متكامال ومتوازنا وتأھیلھا

 ،المجتمعات التعلیمیة؛ خاصة في ضوء المتغیرات العالمیة والتحدیات الحضاریة التي تواجھ ظماألساسیة للن
  .العلمي والتقني بین الدول معركة السباق أصبحت جودة التعلیم ھي وسیلة االنتصار فيحیث 
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النظام من أھم الوسائل واألسالیب الناجحة في تطویر وتحسین بنیة   یعتبرالجودة في التعلیمإن تحقیق 
التعلیمي بمكوناتھ المادیة والبشریة، بل وأصبحت ضرورة ملحة، وخیارًا استراتیجیًا  تملیھ طبیعة الحراك 

  .التعلیمي والتربوي في الوقت الحاضر
الحاضر یقع على عاتقھا تكوین أجیال التي مؤسسات الدولة و من أھم المؤسسات التعلیمیة تعدلذلك ف

كانت جودة التعلیم تحقق أمنا قومیًا من جھة، وتغذى كافة مؤسسات الدولة  وإذا. الذین ھم قیادات المستقبل
أھدافھا  فان المؤسسات التعلیمیة ینبغي أن تكون ذات فاعلیة في تحقیق. المتخصصة من جھة أخرى بالكوادر

 التيلیمیة المؤسسة التع لة ھيعاتصبح المدرسة الف من ھذا المنطلق ،ال إلى مستوى الجودة في مخرجاتھاوصو
  . تكوینھا لتحقیق ھذا الھدفإلىنسعى 

 بتطبیق منھج الجودة في مجال التعلیم العام والجامعي للحصول على علیمیةلقد اھتمت المؤسسات الت 
 حیث یعد .نوعیة أفضل من التعلم وتخریج طلبة قادرین على ممارسة دورھم بصورة أفضل لخدمة المجتمع

 الفاعلة مرجعھ أن ھذا المجال یعبر إلى حد كبیر، عن المجاالت األخرى الھدف من اختیار مجال المدرسة
م في بنیتھا ووظیفتھا  تمثل المنظومة الكلیة التي تض بصفة خاصةلمكونات العملیة التعلیمیة، ألن المدرسة

ومن ثم . یةكة المجتمعراشالمعلم، والمتعلم، والمناھج، وال والوظائف المتعلقة بكل من اإلدارة، ومھاممختلف ال
  .فإن المدرسة الفاعلة یمكن أن تكون محصلة لجودة المجاالت األخرى للنظام التعلیمي وفعالیتھ

لقد ظھرت موجة جدیدة من األدب التربوي الخاص بالمدرسة الفاعلة في القرن العشرین، ففي الوالیات 
دت إلى تغییر قائمة مواصفات ، والتي أ1990سنة " بیركي وسمیث " المتحدة األمریكیة ظھرت بحوث كل من 

المدرسة الفاعلة، وكشفت النقاب عن أن ھذه المواصفات ترتبط بتحصیل عال للطلبة، وفي المملكة المتحدة 
أجرى عدد من الباحثین البریطانیین خالل فترة الثمانینیات من القرن السابق دراسة على المدارس لتحدید أیھا 

وصلوا إلیھا ھي أن ھناك العدید من الممارسات المدرسیة التي یمكن أن تحسن أكثر فاعلیة، وكانت نتائجھا التي ت
. أداء الطلبة بغض النظر عن خلفیاتھم االجتماعیة واالقتصادیة، وبالتالي یمكن أن تسھم في إیجاد مدرسة فاعلة

تزوید بالمواد التعلیمیة أما في البلدان النامیة فان البحوث كانت جزئیة ومعظمھا ركزت على العالقة الوثیقة بین ال
  ).    2: 5(والتحصیل الجید للطلبة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . جامعة السلطان قابوس–أستاذ المناھج وطرق تدریس التربیة الفنیة بكلیتي التربیة جامعة حلوان * 

 ف ي الوص ول إل ى بن اء وتط ویر      ًأمالدراس ات واألبح اث    الحاجة ملحة لمزی د م ن ال    فإنوبالرغم من ذلك    
أدوات لقیاس فاعلیة المدرس ة تت ضمن مع اییر ومؤش رات أساس یة للفاعلی ة بحی ث ت سھم ف ي الوص ول إل ى ت صور                  

  .مشترك للمدرسة الفاعلة
ر، كم ا  المدرسة الفاعلة تكفل لجمی ع الع املین بھ ا ف رص الم شاركة والعم ل ف ي فری ق والتع اون المثم                 إن  

فھي تھدف في ك ل أن شطتھا التربوی ة    . كة المجتمعیة الفاعلة للمجتمع المحیط بھا  اركفل في نفس الوقت فرص الش     ت
  ).45: 10. (إلى تحقیق مبدأ التعلیم للتمیز، والتمیز للجمیع

 بیئة مدرسیة آمنة، ومناخ اجتماعي مدرسي  تھیئةمن خالل قادرة على تحقق أھدافھا؛ ةلعاالمدرسة الفف
، وتنمیة مھنیة  رائدةكة مجتمعیةار ضوء رؤیتھا ورسالتھا الواضحة، وشفره قیادة مدرسیة فاعلة في تو،جید
 المساءلة، واإلسھام في إیجاد مجتمع متعلم وتفعیل أدوار الجودةمبادئ  رسیخھا، وتفیتدامة لجمیع العاملین مس

  . في إثراء العملیة التعلیمیةولوجیایأخذ بثقافة الحوار والدیمقراطیة واستخدام المستحدثات والتكنو یؤمن
والمشاركة  المنھج، والمعلم، والمتعلم واإلدارة، تشمل كل من ة شاملة متكاملة كمنظومفالمدرسة الفعالة

المكونات متفاعلة ومتعاونة لتحقیق أھداف تربویة وتعلیمیة یمكن تحدیثھا  تعمل ھذهحیث . الوالدیة والمجتمعیة
 تحقیق فيفاعلیة   المكونات حتى تكون ذاتفيتویین القومي والعالمي ویتبع ذلك تطویر للتغیرات على المس وفقًا

 .األھداف المطورة
 باختالف المفھوم المتبنى والشائع في - التي تعرف بالمعاییر- تختلف سبل ووسائل قیاس الجودةقد و

جودة النوعیة عن طریق مراجعة یقاس ضمان ال" في إنجلترا على سبیل المثال ولیس الحصر فالوسط التعلیمي، 
یتیح للمدارس  فلھا نموذج أكثر مرونة،"  نیوزیلندافي ، أما  "النتائج التي تحققھا المدرسة في االمتحانات القومیة

المحلیة قدرًا أكبر من حریة التصرف في كیفیة تحدید مستوى األداء وتقویمھ طبقًا لمؤشرات قیاس الجودة 
 " في الوالیات المتحدة األمریكیةو.  "الجھات الرسمیة المختصة بشؤون التربیة والتعلیمالنوعیة المعتمدة من قبل 
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واعتبار المدارس ) المھارات والكفاءات وغیرھا(میل االتجاه السائد نحو المحافظة على المستویات القومیة ی
  ).333: 3. ( "مسئولة وخاضعة للمساءلة بشأن أداء الطالب

 المواص فات وال شروط الت ي ینبغ  ي توافرھ ا ف ي نظ ام التعل  یم والت ي تتمث ل ف  ي         مجموع ة م  ن فالمع اییر ھ ي   
أھ دافھا، وطرائ ق الت دریس المتبع ة، ونظ ام التق ویم       (جودة اإلدارة، وسیاسة القبول، والب رامج التعلیمی ة م ن حی ث         

ب الجودة وتعم ل   وجودة المعلمین، واألبنیة والتجھیزات المادیة، بحیث ت ؤدي إل ى مخرج ات تت صف         ) واالمتحانات
  ).210: 7. (على تلبیة احتیاجات المستفیدین

فمع اییر الج ودة ف ي التعل یم ھ ي بمثاب ة بی ان بالم ستوى المتوق ع ال ذي وض عتھ ھیئ ة م سئولة معت رف بھ  ا،                 
. بخصوص درجة أو ھدف معین یراد الوصول إلیھ، محققًا قدرًا منشودًا من التمیز وھو ما یع رف بعالم ة الج ودة    

 وسیلة نظامیة لقیاس ومقارنة أداء أي مؤسسة تعلیمیة استنادًا إلى منظمة من المع اییر القیاس یة المعتم دة      والتي تعد 
: 12 (.أو المتفق علیھا، وذلك بھ دف تحدی د م دى ج ودة المؤس سة ومخرجاتھ ا وخط ط التط ویر الالزم ة لتحقیقھ ا                  

8-10.(   
ن الع الم یع یش ف ي قری  ة     ونظ را أل ،انولوجی  والتكنظ رًا للتغی رات الھائل ة ف ي العل وم      ف ي ض وء م ا س بق و    

ف ي ال سلطنة    التطور الذي شھده نط اق التعل یم  ف  التعلیم والمدارس وطبیعة أدائھا،أسالیب تغییر یتطلب ذلكواحدة، 
 مرة خ الل الثالث ین عام ا األخی رة     ھو تطور ھائل بمعنى الكلمة، فقد تضاعفت أعداد المدارس أكثر من ثالث مائة

)13.(  
توفیر مدرسة   التفكی  ر جی  دا ف  يیم وقادة المجتمعـ  لك التعلـ  ي سـ  والعاملین ف كبار المربین ب عل  ىل  ذا وج  

 وجھات  ف  يفالاخ  ت ھن  اك أی  ضا و، الفاعلیة لھا أبعاد متنوعة ومتعددة ن ھ  ذه الرغم من أ، فعل  ىتتسم بالفاعلیة
 اتفق ت علیھ ا الم دارس التربوی ة ف ي      نھ توج د ثم ة قواس م م شتركة     إال أ،األبعاد وأھمیتھا أولویات تلك لوـالنظر ح

  .تقویم المدرسة الفاعلة

  :مشكلة الدراسة
  

 ىـ  عل ائمونـ   إلى المستوى المطلوب من الفاعلیة التي یتمناھا القوبم  ا أن معظ  م مدارس  نا ل  م ت  صل بع  د  
وي الترب اإلصالح من المواضیع المھمة في برامجل التربویة لذا نجد أن ھذا الموضوع كان وال یزا المؤسسات

ف ان  علی ة  و  عل ى ح د س واء،   ةـ  النامیة والمتقدمل  إلیھ في الكثیر من الدووالم سئولین اتجھت أنظار الباحثین  والتي
التغیی رات ف ي    م، وأنحاج ات الم تعل    التن وع وال شمولیة ف ي   ی الءم القرن الح ادي والع شرین یج ب أن     لتدریس فيا

، المستمر یجب أن یشمل المدرسین عب ر الم نھج   مھنيلتطویر ال وام،طرق التدریس یجب أن یكون مركزھا المتعل
تك ون  بعیدة عن ال روتین المم ل و  الالمتنوعة المفضلة لدى الطالبة و إثراء بیئة المدرسة بالمثیرات میتكما یجب أن 

 إع الم األھ ل   ، وض رورة  إلب راز مواھ ب الطالب ة وبن اء شخ صیتھا      أكب ر إعطاء فرصة ، معفي نفس الوقت مفیدة
  .وبنتائج جھود التغییربالتغییرات 

  :ھدف الدراسة
  

 المدرس ة الفاعل ة كمنظوم ة لتحقی ق ج ودة التعل یم        أھمی ة  ال ضوء عل ي  إلق اء حدی دًا إل ى     تھدف ھذه الدراس ة ت    
 وذل  ك م ن خ  الل ع  رض وتحلی  ل أھ  م مع اییر ج  ودة المؤس  سات التعلیمی  ة ومؤش  رات األداء     ب  سلطنة عم  ان،الع ام 
  .رة عن ھذه المعاییرالمعب

  :دراسةمنھج ال
  

ف ي دراس  ة األدبی ات والدراس  ات المرتبط  ة بھ دف الوص  ول إل  ى     م الباح  ث الم نھج الوص  في التحلیل  ي اس تخد 
 ق د ت ساھم  للوقوف عل ي أھ م  م ا یمیزھ ا م ن خ صائص       ، ومن ثم العمل على تحلیلھا   لةعالمدرسة الف امعاییر جودة   

 سلطنةالم دارس ب   فاعلیة  خاللھا زیادة نـ  ن مـ  یمك لتطویر آلیة عم لأج من  الفاعل ة مدرس ة لل في بناء تصور
   .عمان

  :مصطلحات الدراسة
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  : للمفاھیم التي تبنتھا الدراسة للتعریفات اإلجرائیةعرض فیما یلي
  

  .المدرسة الفاعلة *
 وھو من أكبر المنظرین في ھذا المجال، باسم المدرسة عالیة األداء، Mortimoreیعرفھا مورتیمور 

  ).232: 9 . (تزویدھا بھفیھا الطالب تقدمًا یفوق ما یمكن توقعھ بناء على ما یتم المدرسة التي یحقق : بأنھا
مدرسة تعلم الطالب : "ة بأنھالعاأما وثیقة المعاییر القومیة للتعلیم في مصر، فتعرف المدرسة الف  

م دون تمییز، المھارات والمعارف األساسیة، وتكسبھم االتجاھات اإلیجابیة المتعلقة بالمواطنة، وتتعامل معھ
نھم أن یتعلموا كل ما وتكفل لھم جمیعًا الفرص التعلیمیة المتمیزة والمتكافئة، وتنطلق من أن جمیع التالمیذ یمك

  ).45: 10("لتمیزالوصول إلى درجة اإلتقان وابھدف یقدم لھم، 
  .المنظومة *

فیًا محكمًا، یقوم على بیئة ذاتیة التكامل تترابط مكوناتھا وعناصرھا بعضھا ببعض ترابطًا وظیھي 
أساس من التفاعل الحیوي بین عناصرھا ومكوناتھا فھي بیئة مفتوحة ولیست مغلقة، بیئة متطورة ولیست جامدة، 

  ).6.(خطیة التتابع التشابك ولیست عنكبوتیھبیئة 

  .المدرسة كمنظومة *
ھد ھ ذه البنی ة ف ي مراح ل     وت ش . تك وین م ن الفعالی ات المنھجی ة المركب ة      من العملیات المعقدة، و   ھي مزیج 

فالمدرس ة  . تكونھا ونشوئھا إج راءات متع ددة تتكام ل فیھ ا مختل ف أن واع الممارس ات الذھنی ة والفكری ة وال سیاسیة             
تكوین فكري اجتماعي تربوي، وھي كأي نظام تتكون من تضاریس ووظائف وفعالی ات وممارس ات حیوی ة بالغ ة          

  ).14. (التعقید والتنظیم

  .لیمالجودة في التع* 
واقعي وحسي، المعنى الواقعي یعني، التزام : یرى الخطیب أن الجودة في التعلیم لھا معنیان مرتبطان

معدالت الترفیع، ومعدالت الكفاءة : المؤسسة التعلیمیة بإنجاز معاییر ومؤشرات حقیقیة متعارف علیھا مثل
ز على مشاعر وأحاسیس متلقي الخدمة الداخلیة الكمیة ومعدالت تكلفة التعلیم، أما المعنى الحسي، فیرتك

  ).14: 1. (كالطالب وأولیاء أمورھم
ویعرف فلیة والزكي، الجودة ف ي التعل یم بأنھ ا ت شیر إل ى الجھ ود المبذول ة م ن قب ل الع املین بمج ال التعل یم                   

 تطبی ق  بما یتناسب مع متطلبات المجتمع، أو عملیة) طالب، فصل، مدرسة، مرحلة  (لرفع مستوى المنتج التعلیمي     
مجموعة من المعاییر والمواصفات التعلیمیة والتربویة الالزمة لرف ع م ستوى المن تج التعلیم ي م ن خ الل الع املین           

  ).152: 8. (في مجال التربیة والتعلیم
  :محاور الدراسة

  
ی ة  ل ة الت ي اعتم دھا م شروع إع داد المع اییر القوم      عا منھجیًا معاییر الجودة للمدرس ة الف دراسةتتبنى ھذه ال  

  .)11(للتعلیم في مصر 
  ھ  ذه المع  اییر جھ  د علم  ي عرب  ي انطل  ق م  ن طبیع  ة الواق  ع الترب  وي العرب  ي واس  تفاد        عتب  ارال وذل  ك  
 خ  ضعت والتج  ارب العالمی  ة ف  ي ھ  ذا ال  شأن، ف  ضًال ع  ن أن ھ  ذه المع  اییر ق  د       والبح  وث م  ن األدبی  ات واض  عوه

یتن اول الباح ث الدراس ة     وس وف  .م2003/2004 من ذ الع ام الدراس ي     المیداني عل ى س بیل التجری ب      تطبیقلل
  :الحالیة من خالل عرضھ للمحاور التالیة

 . الفاعلةالرؤیة والرسالة الواضحة والصادقة للمدرسة •
 .المناخ االجتماعي المدرسي •
 .التنمیة المھنیة المستدامة •
 .مجتمع التعلیم والتعلم •
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 .توكید الجودة والمساءلة •
  . الفاعلة الواضحة والصادقة للمدرسةالرؤیة والرسالة: المحور األول

 یمك نھم  متعلم ین  ق وال وفع ال ب ان جمی ع ال    علم ین ع ام م ن اعتق اد وإیم ان الم     ل ة من اخ  اع الفی سود المدرس ة  
 للوص ول إل ى ھ ذا     تھم ل دیھم الق درة عل ى م ساعد    ھ م  اھج الدراس یة، وأن اإلتقان لمحتوى المن الوصول إلى مستوى

 ف ي تل ك   العناصر األخرى  عن بقیة ال یقل أھمیة عناصر منظومة المدرسة الفعالةحدباعتباره أالمتعلم ف .المستوى
 ھ  ذه ف  ي فھن  اك مقوم  ات ینبغ  ي توافرھ  ا ف  ي الم  تعلم كعن  صر أساس  ي   القل  ب والج  وھر لك  ل تق  دم،فھ  و، المنظوم  ة

فعال ة ب صفة   تتحقق فاعلیة التعل یم داخ ل ھ ذه المنظوم ة ب صفة خاص ة، وتتحق ق أھ داف المدرس ة ال          المنظومة حتى
ل ن یك ون إال بھ م، وم ن خ الل إع دادھم لحم ل ھ ذه األمان ة، بالمق دار            فاللح اق بالتق دم العلم ي والتكنول وجي    . عامة

 .تفتح لھم فیھ أبواب االستفادة من كل إیجابیات التقدم نفسھ الذي یجب أن

 تبن  ت فك  رة  الت  يبوی  ة  األوس  اط الترف  يتع  د فك  رة انف  راد المدرس  ة بالعملی  ة التعلیمی  ة تلق  ى قب  وال      ل  مف 
 الممولین المؤسسات من  العملیة التعلیمیة باعتبار أن الوالدین وھذهفيالوالدیة، والمؤسسات المجتمعیة  المشاركة

ف  ي یتع  اون أولی  اء األم ور ومؤس  سات المجتم  ع م ع المدرس  ة   حی ث   .والم ستفیدین م  ن مخرج ات العملی  ة التعلیمی  ة  
 المشاركة في العملیة التعلیمی ة  جمیع العناصرف .ااف التربویة والتعلیمیة لھاألھد  لتحقیقضوء فھم رسالة المدرسة

ومتفاعل  ة لتحقی  ق األھ  داف التربوی  ة والتعلیمی  ة للمدرس  ة ف  ي ض  وء       المدرس  ة وتعم  ل متعاون  ة   تلت  زم برس  الة 
 ك ل   دراس ة  حی ث تؤك د  ،الجمیع مسئولیة تحقیق ھذه األھداف في ظل نظام للتقییم والمحاس بیة  األولویات، ویتحمل

تعم ل ب شكل    المدرس ة  ،أن)Ediger)2001)(16(،  Essex)2001)(17(، Halawah )2005)(18م ن  
لتحقیقھ ا،   فاعلیة عندما یلتقي المعلم ون عل ى أھ داف مح ددة وق یم م شتركة داخ ل المدرس ة، وی سعون ب صبر           أكثر

نظرتھ  ا الم  ستقبلیة ف  ي تلبی  ة بمعن  ى أن  ھ یك  ون للمدرس  ة رؤی  ة تعب  ر بھ  ا ع  ن  . ب  شكل تع  اوني وبق  رارات ت  شاركیھ
متطلبات المجتمع المحلي والسیاسة التعلیمیة للدولة والمتغی رات العالمی ة، ورس الة ت سعى م ن خاللھ ا لتحقی ق ھ ذه             

  :التالیة المعاییر وذلك من خالل الرؤیة

  اس تیفاء المدرس ة  الدالة علىمؤشرات ومن الوجود وثیقة واضحة تعبر عن رؤیة المدرسة ورسالتھا،     . 1
 : ما یليھذا المعیارل

 .توجد وثیقة واضحة لرؤیة المدرسة ورسالتھا •
 .اعتمدت الوثیقة على دراسات وبحوث جادة لمتطلبات الواقع المحلي والعالمي •
 .شارك في إعدادھا عدد كبیر من األطراف المعنیة •
 .یعرف المعنیون داخل المدرسة وخارجھا الوثیقة ویوثقون بھا •

 وم   ن متطلب  ات الكف  اءة الداخلی   ة ف  ي ض  وء رؤی   ة المدرس  ة ورس  التھا      ق  درة المدرس  ة عل  ى تحقی   ق     . 2
 : ما یليھذا المعیار ل استیفاء المدرسةالدالة علىمؤشرات ال

 م ستوى معدل االرتقاء إل ى ال : (لتالیةتفي المدرسة بمؤشرات الكفاءة الداخلیة وتعكسھا المعدالت ا         •
 ).تیفاءاألعلى، معدل البقاء لإلعادة، معدل التسرب، معدل االس

توزی ع الع املین ح سب الوظیف ة، توزی ع الع املین ح سب        (تفي المدرسة بمقننات الم وارد الب شریة         •
السن، توزیع العاملین حسب سنوات الخدمة، نسبة التالمی ذ لك ل معل م، ن صاب المعل م األس بوعي            

 ).من الحصص
 الفنی ة للمبن ى، ن صیب    مواد البناء، الحالة: (تفي المدرسة بمؤشرات األبنیة والتجھیزات المدرسیة   •

التلمی  ذ م  ن م  ساحة الف  صل واألبنی  ة والمالع  ب، ن  صیب التلمی  ذ م  ن المراف  ق، ت  وفیر تجھی  زات       
غرف التدریس والمعامل، توفیر األثاث المالئم لعملیات التعلیم وال تعلم والن شاط، مع دل االرتف اع      

 ).بالمبنى، معدل االرتفاع بالمساحة
معی  ة تاس  تثمار المبن  ى ف  ي أن  شطة مج : (ع المحل  ي م  ن خ  اللت  رتبط المدرس  ة باحتیاج  ات المجتم    •

 ).تعلیمیة، وعلمیة، واجتماعیة
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اس  تجابة المدرس  ة ب  سرعة للتط  ور المعرف  ي،   : (المتغی  رات الدولی  ةوظ  روف التراع  ي المدرس  ة  •
 ).الوعي بالقضایا العالمیة

 .تأخذ المدرسة بفكرة المعاییر العالمیة واالعتماد األكادیمي •
  .ة للمعاییر بصفة مستمرة ومنتظمةتحقیق المدرس •

  .المناخ االجتماعي للمدرسة: ثانيالمحور ال

بتوضیح رسالة المدرسة الفعالة واألھداف التربویة والتعلیمیة لك ل م ن المدرس ین، واآلب اء      تقوم القیادات 
وفق ا   مج المدرس ي ھذه القیادات متطلبات التدریس الفع ال ومواص فاتھ ومھارات ھ وت دیر البرن ا      كما تدرك. والطالب

أدوات القی اس   قی  تطبب قی ام القی ادات      وذل ك م ن خ الل    ف ي الدراس ة  متعلم ین متابع ة م ستمرة لتق دم ال    فھن اك . لھ ا 
دوری  ة وم  ستمرة لتحدی  د م  ستوى الط  الب، واس  تخدام نت  ائج التقی  یم ف  ي تح  سین األداء الف  ردي          والتقی  یم ب  صفة 

  التعزیز اإلیج ابي  المدرسة الفاعلة من األمور المھمة فيف .يللطالب، وكذلك تطویر البرنامج الدراس والجماعي
  .ویجب أن یكون ھذا التعزیز بشكل واضح ومتنوع وشامل وبشكل منتظم .لسلوك الطالب في المدرسة

 والع شرین س وف   ح ادي لمجتمعات الناجح ة ف ي الق رن ال   ا: "إلى أن ) Olson) 2007) (20  حیث یشیر 
مجتمع ات  ف" م ع حاج ات البیئ ة االجتماعی ة واالقت صادیة المتغی رة ب شكل متواص ل         تقوم فیھ ا مجتمع ات تعل م تتف ق          

 المجتمعات التي تستعمل كل مواردھ ا، المادی ة والفكری ة، النظامی ة وغی ر النظامی ة،        تلكالتعلم من وجھ نظره ھي   
  .مع اآلخرینفي المدرسة وخارج المدرسة، وذلك وفقًا لجدول عمل یدرك قدرة كل فرد على النمو واالشتراك 

تربوی ة وتعلیمی ة ی سود فیھ ا النظ ام وال سعي نح و تحقی ق األھ داف م ع ال شعور             حی ث تت یح المدرس ة بیئ ة    
ھ  ذا المن  اخ ال  ذي یخل  و م  ن ال  ضغوط ی  سھم ف  ي مواص  لة   . العق  اب  بالعدال  ة واألم  ان دون ال  شعور ب  الخوف م  ن 

ناس بًا لجمی ع الط الب ل تعلم المن اھج الدراس  یة      المعلم ین فیھ ا فرص ا وزمن ا م     یت یح  ، والت ي عملی ات التعل یم وال تعلم   
أس الیب التفكی ر وأس الیب ال تعلم ال ذاتي والبح ث ع ن المعرف ة وإنتاجھ ا تح ت إش راف             واكت ساب المھ ارات وتنمی ة   

  .)4(وتوجیھھ المعلم
یشمل جملة ونوعیة المعتقدات والقیم والتفاعالت والعالق ات االجتماعی ة ب ین     المناخ االجتماعي للمدرسةف

  :تعبر عن المناخ االجتماعي المعاییر التالیةحیث لبعض والعاملین وأولیاء األمور، التالمیذ بعضھم ا
ھ ذا   ل اس تیفاء المدرس ة  الدال ة عل ى  مؤش رات  وم ن ال التنمیة الخلقیة لدعم وبناء معتقدات وقیم إیجابی ة        . 1

 : ما یليالمعیار
 .لي اإلحساس بالجمامنتتبع المدرسة أسالیب تحقق النظافة وت •
 .یلتزم العاملون والطالب الصدق في معامالتھم •
 .یسود المدرسة جو من االحترام المتبادل •
 .توفر سبل وآلیات العنایة بالتالمیذ ومساعدتھم •
 .یتسم العمل فیھا بالتعاون والجماعیة •
 .یتسم سلوك العاملین باالنضباط والشعور بالمسئولیة •
 .از واإلنتاجیتوافر في مجتمع المدرسة جو یساعد على االنج •
 .تالمیذتتوفر في المدرسة بیئة تتسم باألمن واألمان للعاملین وال •
 .یتسم سلوك العاملین بالنزاھة والعدل •
 .یقوم العاملون فیھا بالتقویم الذاتي •

ھ  ذا  ل اس  تیفاء المدرس  ة الدال  ة عل  ى مؤش  رات وم  ن الاألن  شطة المدرس  یة الداعم  ة لل  سلوك اإلیج  ابي،    . 2
  : ما یليالمعیار
 .األنشطة الصفیة والالصفیة بمختلف أنواعھا ومجاالتھاتمارس  •
 .توافر وسائط التعلیم اإللكتروني وتوظیفھا •
 .توافر مكتبة مناسبة واستخدامھا بشكل فعال •
 .تتوافر للعاملین والتالمیذ فرص المشورة على المستویین النفسي واالجتماعي •
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 م ا  ھذا المعی ار  ل استیفاء المدرسةلدالة علىامؤشرات ومن ال التنظیم المدرسي الداعم لتحقیق الجودة،       . 3
 :یلي

 .توجد وحدة تدریب وتقویم تؤدي مھامھا بفاعلیة •
 .توجد وحدة منتجة تحقق أھدافھا التربویة •
 .یشارك العاملون في صنع واتخاذ القرارات المدرسیة •
 .توجد أدوار محددة ومسئولیات واضحة یلتزم بھا جمیع األطراف •
 .كافیة تحقق االستقرار للعاملینتتوافر مقننات وظیفیة  •
  .یوجد جدول دراسي یحقق تنظیم العمل واستقراره •

  اس تیفاء المدرس ة  الدال ة عل ى  مؤش رات  وم ن ال دعم تربوي یتیح ف رص ال تعلم ویحق ق التمی ز للجمی ع،        . 4
 : ما یليھذا المعیارل

 .تتوافر بالمدرسة برامج للتربیة التعویضیة •
 .ق التمیز للجمیعتتیح المدرسة فرصًا متكافئة لتحقی •
 .تتبع المدرسة أسالیب متنوعة لمتابعة تقدم جمیع التالمیذ دراسیًا •
 .یؤمن المعلمون واإلدارة بإمكانیة تحقیق جمیع الطالب لمستویات عالیة من اإلنجاز •
 .تتیح المدرسة للتالمیذ فرصًا متنوعة للمشاركة في صنع واتخاذ القرارات التي تخصھم •
  .ارة المدرسة، وعملیات صنع واتخاذ القرارات التي تطور مدرستھمیشارك التالمیذ في إد •

  : ما یليھذا المعیار ل استیفاء المدرسةالدالة علىمؤشرات ومن التعاون األسرة مع المدرسة،  . 5
 .تھتم إدارة المدرسة بمشاركة اآلباء في وضع توقعات عالیة ألداء األبناء •
 .مور على االتصال المستمر بھاتوجد إدارة المدرسة آلیة لتشجیع أولیاء األ •
 .تتیح إدارة المدرسة الفرصة لآلباء لمتابعة أبنائھم •
  .تشجیع المدرسة اآلباء على طرح مقترحاتھم لتحسین البرنامج الدراسي الیومي للمدرسة •

 : ما یليھذا المعیار ل استیفاء المدرسةالدالة علىمؤشرات ومن القیادة مدرسیة فعالة،  . 6
 .تحقق رؤیة المدرسة ورسالتھاتوفر بیئة مدرسیة  •
 .تتعامل بكفاءة مع المتغیرات الحادثة •
 .تحقق العدالة بین العاملین بالمدرسة •
 .تحقق االنضباط العام •
 .تستخدم أسالیب دیمقراطیة في الحوار والمناقشة في العمل •
 .تحقق االستقرار النفسي للعاملین بالمدرسة •
 .تنمي قیادات صاعدة •
 . وتعزز المساندة والقدوة والنموذجتقلل من الدور الرقابي •
  .توفر فرصة اإلدارة الذاتیة للطالب والمعلمین •

  .التنمیة المھنیة المستدامة: ثالثالمحور ال

ویعتني ھذا المجال بعملیات التنمیة المھنیة المستدامة للعاملین بالمدرسة بما ینعكس إیجابًا عل ى م ستویات     
 المعل  م عمل  ھ بفاعلی  ة وی  ضطلع بمھام  ھ وم  سئولیاتھ إال إذا الت  زم   دىیمك  ن أن ی  ؤ  ، ف  الاألداء داخ  ل المدرس  ة

إیج اد فت رة للراح ة    ا، م ع  ض وئھ  بأخالقیات المھنة، وآدابھا، وتقالیدھا وك ان س لوكھ الع ام، وس لوكھ التدری سي ف ي      
یس ھ ذا  والحصول على مواد تدریبیة ، وتزوی د المدرس ة بمك ان للت دریب، ول       والتنفیس للتدریب المھني المتطور،

. ھ ت  والتأكد بأن الت دریب المھن ي المتط ور ق د أخ ذ مكان      فحسب بل العمل مع المدیر لتسلیم أوراق العمل المطلوبة،
  . تزوید المنطقة التعلیمیة بالمعلومات عن تقدم المدرسةإضافة إلى ذلك،

 الت زود م ن العل م    فیھا أع ضاء الھیئ ة اإلداری ة والمعلم ون إل ى       فالمدارس الفاعلة منظمات متعلمة، یسعى
 وھذا ما یجعل من الضروري توطین أنشطة النمو المھني داخل المدرسة ، إذ تكاد تجمع والفھم والبحث والتأمل،
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 الع املین فیھ ا   داخ ل المدرس ة ، ولجمی ع    البحوث على أن أنشطة النمو المھني الفاعلة ھي م ا كان ت ب شكل أس اس    
  :أما معاییر ھذا المجال فھي ، (19)

 م ا  ھ ذا المعی ار   ل اس تیفاء المدرس ة  الدال ة عل ى  مؤشرات  ومن ال  الذاتي المستمر لألداء المھني،      التقویم . 1
  :یلي

 .یعي العاملون أھداف رسالتھم واألدوار المتعلقة بھا •
 .یمتلك العاملون أدوات التقویم الذاتي •
 .یدرك العاملون نقاط القوة والضعف في أدائھم المھني •
 .تي لألداء بصفة منتظمة ومستمرةیزاول العاملون التقویم الذا •
 .یعزز العاملون نقاط القوة ویعالجون نقاط الضعف في أدائھم •

 م ا  ھ ذا المعی ار   ل اس تیفاء المدرس ة  الدالة علىمؤشرات ومن ال استثمار الفرص المتاحة للنمو المھني،       . 2
  :یلي

 .یمتلك العاملون مھارات االتصال الفعال •
 .مصادر المعرفة المتنوعةیستطیع العاملون التعامل بكفاءة مع  •
 .یشارك العاملون في إجراء البحوث العلمیة التي تتناول مشكالت وقضایا التعلیم •
 .یمتلك العاملون مھارات التعلم الذاتي لرفع مستوى أدائھم المھني •
  .یعرف العاملون خصائص نمو التالمیذ في المرحلة الدراسیة التي یعملون فیھا •

  : ما یليھذا المعیار ل استیفاء المدرسةالدالة علىمؤشرات ومن ال المھنة، ن بأخالقیاتوالتزام العامل . 3
 .یتواجد العاملون بالمدرسة بشكل منضبط ومستمر طوال الیوم الدراسي •
 .یساعد العاملون جمیع التالمیذ بدون تمییز •
 .یدرك العاملون قدرة كل تلمیذ على التعلم للتمیز •
 .ئھم األحدثیقدم العاملون المساعدة الفنیة لزمال •
 .یلتزم العاملون بلوائح وقوانین المدرسة •
 .یحافظ العاملون على أسرار التالمیذ مع مراعاة ظروفھم الخاصة •
  .یلتزم العاملون بعدم استغالل سلطاتھم بصورة غیر مشروعة •

  .مجتمع التعلیم والتعلم: رابعالمحور ال

 ( Gardner &  Walsh دراس ة ك ل م ن    أن العملیت ان الرئی ستان ألي مدرس ة، إال    التعلیم وال تعلم ھم ا  
2005()22( ،Chavez) 2006)(15( ،Roychoudhury )2007)(21( ،  ت        شیر إل        ى أن الم        دارس
ھ اتین العملیت ین    ب ل ق د یلم س المالح ظ غفل ة ع ن      . كثی را ف ي م دى االھتم ام بھ اتین العملیت ین األساس یتین        تتف اوت 

 ف إن  .التحصیل التركیز على ،ةالتركیز على المادة العلمی الب،زیادة وقت التعلم للطمثل  واالنشغال بأمور أخرى
ف ي متن اول    ھو أن یتعلم الفرد كیف ی تعلم وی ضع أدوات ال تعلم الم ستمر    ما تسعي المدرسة الفاعلة لتحقیقھ من أھم 

نمی ة  عل ى المجتم ع و م شكالتھ و ت     وم ع االنفت اح  ،النق د و أس لوب ح ل الم شكالت    یده مع تنمیة مھارات التحلی ل و  
 روح التع اون و  وإس ار .  احت رام وجھ ة نظ ر اآلخ رین    و مھارات الحوار و حسن التعبیر عن الرأي و الدفاع عن ھ 

یجب على اإلداریین في ھ ذا المجتم ع أن یمت ازوا    حیث في المجتمع المدرسي،  االنضباط وتحقیق العالقات الطیبة
العملی ة التعلیمی ة    ة اس تخدام و توظی ف الحاس وب لخدم ة    التخطیط و التنفیذ و المتابعة و التقویم م ع مھ ار   بمھارات
و مھ ارة متابع ة األداء و م ن ث م تقییم ھ      ، التفكر في العمل  باإلضافة إلى مھارة تنظیم األفكار و التأمل و، التعلمیة

 سن و مھ ارة إص دار الحك م و ح     ، ف ن الح وار و الق درة عل ى اإلقن اع     مع مھ ارة إدارة  ،و مھارة التحلیل و التفسیر
آراءھ م حت ى ل و كان ت مخالف ة        و فن التعامل مع اآلخرین متقبال، و القدرة على حل المشكالت،التعبیر عن الرأي

 و أن یتحل   ى بالنزاھ   ة و ،و ممارس   ا و م   دربا  و إتب   اع سیاس   ة التف   ویض، وأن یك   ون باحث   ا و خبی   را ،آلرائ   ھ
متأمال لممارساتھ في العمل متفك را، وأن یك ون    ،بمھنتھ و محافظا علیھا الموضوعیة و الصبر و االنضباط معتزا

الق  رارات و  التربوی  ة للدول ة و أھ داف وغای  ات األف راد، وأن ی  شجع عل ى الالمركزی ة ف  ي اتخ اذ       واعی ا لل سیاسة  
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الفاعلی  ة ف  ي اس  تخدام اإلمكانی  ات    الم  شاركة و ال  شورى ، باإلض  افة إل  ى تمی  زه بالكف  اءة و   مب  دأ بتنفی  ذھا فیعم  ل 
الع  املون بالمدرس  ة عالق  ات إن سانیة وظیفی  ة إیجابی  ة م  ع   فیم  ارس. دی  ة لتحقی  ق األھ داف التربوی  ة الب شریة و الما 

  بما یساعد على توافر مناخ إیجابي قوامھ الثقة والمودة و االحت رام ،معھم و الطلبة قیاداتھم و زمالئھم و العاملین
تحقی ق التفاع ل اإلیج ابي و توطی د       إل ى سالم دار  فی سعى الع املون ب  ،المتبادل و الدافعیة المناس بة للعم ل و الن شاط   

جماعات  ھ و أف  راده ب  صفة عام  ة وأولی  اء األم  ور ب  صفة   العالق  ات ب  ین المدرس  ة و المجتم  ع المحل  ي بمؤس  ساتھ و 
بناء على م ا س بق یتب ین أن ھ ذا المج ال كأح د مج االت المدرس ة الفعال ة، ی شیر إل ى ثقاف ة التعل یم وال تعلم               .  خاص

رسة من حیث الرؤیة التكاملیة، والتعل یم المتمرك ز ح ول التلمی ذ والق ائم عل ى االستق صاء وال سؤال             السائدة في المد  
 ھ ذا المج ال    الت ي تمی ز  واإلبداع، واس تخدام التكنولوجی ا والرؤی ة المھنی ة، وبن اء الشخ صیة المتكامل ة، أم ا مع اییر           

  :فھي

تركة ب ین الع املین والتالمی ذ والمجتم ع     الرؤیة التكاملیة للمناھج والنشاط المدرسي لتحقیق مفاھیم مش     . 1
  : ما یليھذا المعیار ل استیفاء المدرسةالدالة علىمؤشرات ومن الالمحلي، 

یرتبط ما یتعلمھ التلمیذ في المدرسة بالمھارات الحیاتیة في المجتمع المحیط بالمدرس ة م ن خ الل         •
 .األنشطة الصفیة والالصفیة

 .معرفيتوجد أنشطة وفعالیات تفعل التكامل ال •
، التع  اون، اإلتق  ان(توج د مف  اھیم م  شتركة ب  ین الط الب والمدرس  ین وأولی  اء األم  ور مث ل مف  اھیم      •

  ).، التمركز حول المتعلمفریقفي التكنولوجیا، العمل 
 م ا  ھذا المعیار ل استیفاء المدرسةالدالة علىمؤشرات  ومن ال ،  )األصیل(األخذ بمفھوم التقویم الحقیقي      . 2

  :یلي
 . لكل تلمیذ یتخذ كأساس للتقویم(Portfolio) یوجد ملف إنجاز •
 .توجد تقاریر یكتبھا التلمیذ عقب كل نشاط •
 .توجد دفاتر للسلوك والمواظبة •
 .تتنوع أسالیب وطرق وأدوات التقویم •
 .توجد آلیات واضحة للتقویم المستمر •
 توجد بطاقات لمالحظة أداء المتعلمین ورصد المھارات المكتسبة •
  .تالمیذ وأولیاء األمور في التقویم من خالل األدوات المتاحةیشارك العاملون وال •

 م ا  ھ ذا المعی ار   ل اس تیفاء المدرس ة  الدال ة عل ى  مؤش رات  ومن التمركز األنشطة التعلیمیة حول التلمیذ،    . 3
 :یلي

 .توفر المدرسة للتالمیذ مصادر التعلم المتقدمة •
 .كل مرحلةیعرف التلمیذ المتوقع منھ معرفیًا، ومھاریًا، وخلقیًا في  •
 .توجھ األنشطة التعلیمیة لتنمیة جمیع جوانب شخصیة التلمیذ •
 .تتیح المدرسة الفرص المتكافئة لجمیع التالمیذ للمشاركة في األنشطة الصفیة والالصفیة •
 .تراعى األنشطة التعلیمیة میول واتجاھات وقدرات المتعلم •
 .تدرب المدرسة التالمیذ على البحث والتجریب •

 اس  تیفاء الدال  ة عل  ىمؤش  رات وم  ن اللوجی  ا التعل  یم والمعلوم  ات ف  ي العملی  ة التعلیمی  ة،  اس  تخدام تكنو . 4
  : ما یليھذا المعیار لالمدرسة

  .)•(Emisتمتلك المدرسة نظم إدارة المعلومات التربویة  •
 .توفر المدرسة تكنولوجیا التعلیم في حجرات الدراسة •
 .ینتج التالمیذ البرمجیات •

                                                
)•(  Educational Management Information System. 
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 .و األمیة الحاسوبیةتعد المدرسة برامج لمح •
  .توكید الجودة والمساءلة: خامسالمحور ال

  
 أھمیة معاییر الج ودة ف ي التربی ة والتعل یم عموم ًا، م ن أن الج ودة ومعاییرھ ا ت ؤدي إل ى اش تراك ك ل              تنبع  

ة وبالت الي ف إن الج ودة ھ ي الق وة الدافع       . فرد وإدارة ووحدة علمیة وطالب ومعلم، لیصبح ج زءًا م ن ھ ذا البرن امج     
 م ن قب ل المجتم ع ومختل ف     المسئول عنھ ا  ھذا النظام التعلیمي بشكل فعال لیحقق أھدافھ ورسالتھ       توجیھبة ل المطلو

  ).23. (األطراف ذات العالقة بالتربیة والتعلیم
ع البیان  ات، وتحلی  ل ات التق  ویم والقی  اس الم  ستمر، وجم  وی  شیر مج  ال توكی  د الج  ودة والم  ساءلة إل  ى عملی     

تخدام النت ائج إلح داث تح سین م ستمر ف ي ج ودة المؤس سة التعلیمی ة، والم ساءلة الم ستمرة بھ دف            المعلومات، واس   
  .إحداث التطویر المستمر

  :أما المعاییر الخاصة بمجال توكید الجودة والمساءلة فھي  
وم   شاركة جمی   ع الع   املین بالمدرس   ة  ) ال   ذاتي والخ   ارجي (إدراك المدرس   ة ألھمی   ة التق   ویم ال   شامل   . 1

  : ما یليھذا المعیار ل استیفاء المدرسةالدالة علىمؤشرات ومن الالمجتمع المحلي فیھ، والطالب و
 .تقوم المدرسة بتقویم ذاتي شامل ألدائھا •
 .تخضع المدرسة لتقویم خارجي شامل •
  .توجد آلیات ووسائل لمشاركة المجتمع المحلي في الرقابة والتوجیھ •

مؤش  رات وم  ن الم  ا یحق  ق رؤی  ة المدرس  ة ورس  التھا،   إدراك الع  املین بالمدرس  ة ألھمی  ة المحاس  بیة ب  . 2
 : ما یليھذا المعیار ل استیفاء المدرسةالدالة على

 .یوجد تحدید واضح لألدوار والمسئولیات •
 .توجد آلیات لتحقیق المحاسبیة على المستوى الفردي ومستوى اللجان •
 ).یومیة، أسبوعیة، شھریة، سنویة(تعد تقاریر عن األداء بصفة دوریة  •
  .ةالمدرسب األداءوجد قوائم الختبارات التقویم الذاتي لمختلف ت •

وم  ن  قی  ام المدرس  ة بعملی  ات جم  ع وتحلی  ل البیان  ات للتخط  یط واإلع  داد لب  رامج التط  ویر المدرس  ي،            . 3
 : ما یليھذا المعیار ل استیفاء المدرسةالدالة علىمؤشرات ال

 .توجد أسالیب متنوعة لجمع البیانات •
 .یانات واستخراج النتائجتوجد آلیة لتحلیل الب •
 .نتائج تحلیل البیانات لتطویر وتحسین المدرسة في ضوء توجد خطة •
  .توجد برامج لتحسین وتطویر المدرسة في ضوء تحدید واضح ألھدافھا •

  
 – واقعی ًا  –وبعد عرض المجاالت السابقة والمعبرة عن خصائص المدرسة الفعالة، والمعاییر التي تعب ر        

 ع ن ك ل معی ار، فإن ھ تج در اإلش ارة إل ى أن المع اییر         – تقویمی ًا وقیاس یًا   –شرات التي تعب ر   عن كل مجال، والمؤ   
السابقة لیست نھائیة باعتبارھا اجتھاد علمي وتربوي قابل للتجریب والنقد والتطویر، فمما ال شك فیھ أن ھ ال یوج د        

وھ ذا ین سحب ك ذلك عل ى مع اییر      . وم اً  بتطبیقھ في مجال معاییر الج ودة ال شاملة عم   التربویین نموذج واحد ینصح  
المدرسة الفعالة، ولكن ما یمكن تأكیده أن ھناك العدی د م ن المع اییر الت ي یمك ن اإلف ادة منھ ا ف ي م سیرة الم ساعي                 

 ب ین  و بال ضرورة ر ثقاف ة الج ودة وإش اعتھا ول     التربویة نحو الجودة في التعل یم، عل ى أن ی سبق ذل ك وی صاحبھ ن ش        
الس  تفادة م  ن نتائجھ  ا مث  ل الم  دیرین والق  ادة الترب  ویین والمعلم  ین والتالمی  ذ وأولی  اء األم  ور     المعنی  ین بتطبیقھ  ا وا

  .ومختلف القطاعات واألطراف االجتماعیة ذات العالقة بأداء المؤسسات التعلیمیة وإنتاجھا التربوي
ولی ة لمن تج التعل یم     التأكید علیھ ھنا، أن وضع معاییر قیاس متف ق علیھ ا تتماش ى م ع المع اییر الد      بوما یج   

وعلین   ا عن   د القی   اس وص   یاغة المع   اییر أن ن   ضع ف   ي اعتبارن   ا الم   دخالت والوس   ائل   "لھ   و أم   ر ھ   ام وحی   وي، 
  .)14: 2 ("مخرجات لمنتج العملیة التعلیمیةوال

  :نتائج الدراسة
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ت تحول المدرسة نحو الجودة ضرورة إستراتیجیة تفرضھا تحدیاأن   ھو؛أھم ما توصلت إلیھ الدراسة
عملیاتھا اإلداریة عصر المعلومات المتسم بالتغیر السریع الذي یتطلب من المدرسة تحسین كفاءة وفاعلیة 

 األدائیة والمعرفیة معوقات الالتغلب على و،ستجابة مع ھذه المتغیراتمن أجل أن تكون أكثر قدرة لال والتعلیمیة،
  . التعلیـميدین من خدمتھا ونظامھا وتطلعات المستفیلتحقیق احتیاجات 

  
   :التوصیات والمقترحات

  
بین المعنیین بتطبیقھا واالستفادة من نتائجھا مثل المدیرین والقادة التربویین والمعلمین   ثقافة الجودةنشر .1

 االجتماعیة ذات العالقة بأداء المؤسسات التعلیمیة ھیئات األمور ومختلف القطاعات والوالتالمیذ وأولیاء
 .وإنتاجھا التربوي

 مع التجارب العربیة السابقة في ھذا ماشى تتبالسلطنةجودة المؤسسات التعلیمیة اغة معاییر وطنیة لصی .2
، وتستفید من األدبیات عمانیةئة االجتماعیة والتربویة الالمجال وتراعي ظروف وخصائص البی

 .واالتجاھات العالمیة المعاصرة في ھذا الخصوص
املة في التعلیم لدى كل المعنیین بالعمل التربوي بشكل مباشر مواصلة تسویق وإشاعة ثقافة الجودة الش .3

 .أو غیر مباشر وفق خطة مدروسة طویلة المدى غایتھا االرتفاع بمستوى الوعي بثقافة الجودة وتقبلھا
إنشاء مراكز جودة محلیة في كل إدارة تعلیمیة تكون لھا رؤیتھا ورسالتھا المنبثقة من الرؤیة والرسالة  .4

 .، وتوافر المتخصصین المؤھلین بھذه المراكزسلطنةجودة التعلیمیة في الطنیة للالو
 حتى یكون مھیئًا لتطبیق معاییر عمانیةرسي بالمؤسسات التعلیمیة الالعمل الجاد على تھیئة المناخ المد .5

 .الجودة ومتفاعًال مع إجراءاتھا تدریجیًا
ري الجودة ومراقبیھا، مدیري مدارس، مدیري تعلیم، مدی(عقد دورات تخصصیة للقیادات التعلیمیة  .6

لتوعیتھم بمنھجیة تحلیل النظم بمختلف مستویاتھا مع التركیز على النظام ) ، وموجھینتربویینمشرفین 
 .المدرسي

اعتماد إدارات التعلیم، واإلدارات المدرسیة على نتائج البحوث التربویة المعنیة بكل من معاییر الجودة،  .7
 . بالسلطنةالكفاءات الداخلیة والكفایات الخارجیة لمدارس التعلیم العاموتحلیل النظم في تطویر 

 كمبدأ إداري أساسي في العمل التربوي لتوفیر قدر مناسب من االلتزام اإلداري محاسبیةاعتماد ال .8
 .والتربوي المطلوب لالرتفاع بمستوى الجودة

ارجي بالتزامن لتوفیر التغذیة الراجعة توفیر متطلبات وإمكانیات كل من التقویم المدرسي الداخلي والخ .9
 .المستمرة والدائمة للعمل المدرسي

 طویلة المدى للتنمیة المھنیة المستدامة للعاملین في المدارس الستیعاب كل إستراتیجیةاعتماد  .10
 .جدید في مجالي الجودة وتحلیل النظم

سھیل انفتاح المدارس على إتاحة مساحة أوسع من الخیارات اإلداریة أمام اإلدارات المدرسیة لت .11
  .المجتمع المحیط واإلفادة من كل إمكانیاتھ لتفعیل مختلف العملیات في المنظومة المدرسیة

  
  :مراجع الدراسة

  
 الج  ودة ال  شاملة واالعتم  اد األك ادیمي ف  ي التعل  یم، دار الخریج  ي  :)م2003(الخطی ب، محم  د ب  ن ش حات    . 1

 .للنشر والتوزیع، الریاض
مع اییر ج ودة المدرس ة الفعال ة ف ي ض وء منح ى ال نظم، للق اء ال سنوي             ): 1428(مة  الخمیسي، السید س ال    . 2

، الق    صیم، المملك    ة العربی    ة  )ج    ستین(الراب    ع ع    شر للجمعی    ة ال    سعودیة للعل    وم التربوی    ة والنف    سیة    
 ). ربیع اآلخر29-28(السعودیة

ق  ضایا   "العربی  ة جل  س التع  اون ل  دول الخل  یج      التعل  یم والت  دریب ف  ي دول م   :)م2000(ال  سلیطي، حم  د    . 3
 .اإلستراتیجیة والبحوث  مركز الخلیج للدراسات،"مھمة
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منظوم   ة المدرس   ة الفعال   ة، الم   ؤتمر العرب   ي الخ   امس ح   ول الم   دخل    ): 2005(المفت   ي، محم   د أم   ین   . 4
 .المنظومي في التدریس والتعلیم، القاھرة

 جامعة القدس، ومؤشراتھا -معاییرھا -مفھومھا -  المدرس      ة الفاعل      ة):2006 (رزقل  سھی،دیاب . 5
 .أكتوبر ،غزة ة،المفتوح

 النم  وذج المنظ  ومي وعی  ون العق  ل، مرك  ز تط  ویر ت  دریس العل  وم،     :)م2001(عبی  د، ول  یم تاوض  روس   . 6
 .جامعة عین شمس، القاھرة

ت صور مقت رح لتط ویر نظ ام التعل یم بالمملك ة العربی ة ال سعودیة ف ي            ":)م2002(علي، نادیة حسن السید      . 7
، مجل ة م ستقبل التربی ة العربی ة، الع دد ال سابع والع شرون، المرك ز العرب ي              "املةضوء معاییر الجودة الش   
 .للتعلیم والتنمیة، القاھرة

 معج م م صطلحات التربی ة لفظ ًا واص طالحًا،      :)م2004(والزك ي، أحم د عب د الفت اح        فلیة، فاروق عب ده،      . 8
 .دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، اإلسكندریة

ت مرك  ز اإلم  ارا ال  شاملة ف  ي التعل  یم والت  دریب،    تطبیق  ات إدارة الج  ودة  :)م2000(كورن  سكي روب  رت   . 9
 .اإلستراتیجیةللدراسات والبحوث 

 ،جمھوری  ة م  صر العربی  ة  ،ثالث  ة الطبع  ة، الالمع  اییر القومی  ة للتعل  یم : )م2000(وزارة التربی  ة والتعل  یم   . 10
 .القاھرة

جمھوری  ة م  صر   ف  ي م  صر، المجل  د األول، المع  اییر القومی  ة للتعل  یم : )م2003(وزارة التربی  ة والتعل  یم  . 11
 . القاھرة،العربیة

 ،جمھوری ة م صر العربی  ة   اللجن ة القومی ة ل  ضمان الج ودة واالعتم اد،    : )م2004(وزارة التربی ة والتعل یم    . 12
 .القاھرة

 .السنوي، سلطنة عمان الكتاب اإلحصائي): 2000(وزارة االقتصاد الوطني  . 13
 عل م االجتم اع المدرس ي بنیوی ة الظ اھرة ووظیفتھ ا       :)م2004(وطفة، علي اس عد، ال شھاب، عل ى جاس م           . 14

     .االجتماعیة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت

15.  Chavez ,Sandra. (2006): An Audit of Human Capital: A District Focuses on 
Organizational Development to Dispense with the Usual Blame and to Emphasize the 
Business of Learning, School Administrator, Vol. 63, April.  

16.  Ediger, Marlow. (2001): Effective School Public Relations, Journal of Education, Vol. 
121.  

17.  Essex, Nathan L.  (2001): Effective School-College Partnerships, a Key to Educational 
Renewal and Instructional Improvement, Journal of Education, Vol. 121. 

18.  Halawah,Ibtesam. (2005): The Relationship between Effective Communication of High 
School Principal and School Climate, Journal of Education, Vol. 126. 

19.   Killu, Kim. (2008): Developing Effective Behavior Intervention Plans: Suggestions for 
School Personnel, Journal of Intervention in School & Clinic, Vol. 

20.   Olson, Allan. (2007): Growth Measures for, Systemic Change: Through Periodic 
Learning Assessments, You Can Analyze Which Instructional Programs Are Most Effective, 
Make Student Groupings and Reallocate Resources to Areas of Need, School 
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21.  Roychoudhury, Anita. (2007): Elementary Students' Reasoning: Crests and Troughs of 
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Learning Environments, Early Childhood Research & Practice, Vol. 7.  
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  واهللا الموفق

     

     

  
 جبرائيل بشارة، كلية التربية بجامعة دمشق. د. أ. المناهج الدراسية ومتطلبات العصر .4

  
 PROFESSIONAL : الرياضيات كما وردت في وثيقة المهني لمعلميتطوير األداء  .5

STANDARDS 2008 NTCM:  .رضا أبو علوان، كلية التربية، جامعة السلطان قابوس.  د.أ. 
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   من منظور المعاییر المھنیةتطویر األداء المھني لمعلمي الریاضیات 
 NCTM: PROFESSIONAL STANDARDS 2007 

 
 

رضا أبوعلوان السید إبراھیم/ األستاذ الدكتور   
تأستاذ المناھج و طرق تدریس الریاضیا  

  جامعة السلطان قابوس–كلیة التربیة 
abuelwan@squ.edu.om 

 
  :مقدمة

 
یتمیز األداء المھني لمعلمي الریاضیات بالمرون ة و القابلی ة للتط ویر و اس تیعاب الم ستحدثات الفكری ة لتح سین             

ثات الفكری   ة لتعل   یم الریاض   یات م   ا قدمت   ھ     و م   ن الم   ستحد  . األداء الترب   وي لتعل   یم الریاض   یات   NCTM: 
National Council of Teachers of Mathematics, 2007        ف ي أح دث وثائقھ ا ح ول م ستقبل تعل یم 
الریاضیات ، و نظرا لقوة البنیة المعرفیة و الفكر الذي قدمتھ حول تعلیم الریاضیات ب شكل ع ام و تط ویر أداء          

العاب  د & 1999أبوعل  وان ( دراس  ات عربی  ة عدی  دة م  ن بینھ  ا   ق  د اھتم  ت معلم  ي الریاض  یات ب  شكل خ  اص، ف 
ببح ث ط  رق االس تفادة م  ن م ن وث ائق المع  اییر الت ي ق  دمتھا      ) 2006ال وھیبي  & 2003 NCTM    ف ي العق  د

 و ذلك لتطویر تعل یم الریاض یات   (NCTM, 1989& 1991& 1995& 2000)األخیر من القرن الماضي 
ق دمت  في بلداننا العربیة ، و قد    NCTM          ف ي أح دث إص داراتھا ح ول مع اییر تعل یم الریاض یات رؤی ة جدی دة 

اش  تملت عل  ى ع  دة بن  ى معرفی  ة ارتبط  ت ب  التغیرات المجتمعی  ة و التكنولوجی  ة ف  ي المجتمع  ات ال   صناعیة            
(NCTM, 2007). 
   

ء المھن ي لمعلم ي   الدراس ة الحالی ة بتحلی ل تل ك المع اییر بھ دف بن اء رؤی ة م ستقبلیة لتط ویر األدا              و قد اھتم ت     
 إلى ثالثة مجموع ات؛ فاش تملت   2007و تنقسم المعاییر المھنیة لتعلیم الریاضیات فیما قدمت عام        .الریاضیات

المجموع ة األول ى عل ى س بعة مع اییر تترك ز ح ول ت دریس و تعل یم الریاض یات، و اش تملت المجموع ة الثانی  ة             
راف و تح سین ت دریس الریاض یات، بینم ا اش تملت      على خمسة معاییر تترك ز عل ى عملی ات المالحظ ة و اإلش              

و ف ي ض وء   . المجموعة الثالثة على خمسة معاییر تركزت حول التنمیة المھنی ة الم ستمرة لمعلم ي الریاض یات          
 الدراس  ة الحالی  ة بع  رض تحلیل  ي لمع  اییر المجموع  ة الثالث  ة المرتبط  ة    ترك  زت  فق  د الحالی  ة أھ  داف الدراس  ة 

 الریاض یات و الت  ي ت م ف  ي ض وئھا وض  ع إط ار مف  اھیمي و ت دریبي یمك  ن م ن خالل  ھ       بالتنمی ة المھنی ة لمعلم  ي  
.تطویر األداء المھني لمعلمي الریاضیات  

 
  :أھداف الدراسة

  :تھدف الدراسة الى التالي
 NCTM   STANDARDSتحدی  د مع  اییر األداء المھن  ي لمعلم  ي الریاض  یات م  ن خ  الل وثیق  ة   .1

  .داء معلمي الریاضیات التي یمكن في ضوئھا تطویر أ 2007
تحدید رؤی ة م ستقبلیة لتط ویر أداء معلم ي الریاض یات تت ضمن التخط یط و الت دریب و التقی یم و النم و             .2

 . المستمر للمھارات المھنیة لتعلیم الریاضیات

mailto:abuelwan@squ.edu.om
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  :األداء المھني لمعلمي الریاضیات
 

ن ي لمعل م الریاض یات ، ویمك ن تعری ف          ھناك مجموعة من األسس و المبادئ الت ي تحك م و ت ضبط ال سلوك المھ        
األداء المھني  لمعلمي الریاضیات على أنھ مجموعة السلوكیات المھنیة المرتبط ة ب التخطیط لت دریس الریاض یات،             
وأنشطة التدریس داخل الصف و خارجھ و أن شطة تق ویم تعل م الریاض یات، و ت رتبط ك ذلك بعملی ات النم و المھن ي                  

  .و تقدیم األفكار الجدیدة في مجال تعلیم الریاضیات لآلخرینالمستمر بما فیھا التدریب 
    ویبدو األداء المھني لمعلمي الریاضیات من خالل سلوكیات تدریسھا، وتتركز تلك ال سلوكیات ف ي عملی ات نق ل          

ت ي  المعرفة الریاضیة للطالب والتي أصبحت جزءا مما یجب أن یسلكھ المعلمون كأداء مھني یتمثل في العملیات ال        
  .تیسر حس الطالب للعمل بالریاضیات

  :ان تعلیم الریاضیات حالیا یعتمد على االفتراضین التالیین
  .المعلمون ھم األساس في تحسین الطرق التي یتم تعلیم الریاضیات بھا و تدریسھا في المدارس §
 .ة لعملھمھذا التطویر یتطلب دعما طویل المدى للمعلمین و إمدادھم بالمصادر الالزمة و المناسب §

:لذلك فان معلمي الریاضیات في مراحل التعلیم المختلفة یجب أن یتقنوا السلوكیات المھنیة التالیة  
  .تصمیم و دمج الخبرات الریاضیاتیة التي تشحذ اھتمامات الطالب و تفكیرھم .1
إع   ادة تنظ   یم الف   صول الدراس   یة ب   الطرق الت   ي ت   ؤدي إل   ى تفعی   ل االكت   شافات و تنمی   ة األفك   ار    .2

  .یاضیاتیةالر
اس  تخدام و م  ساعدة الط  الب عل  ى اس  تخدام التكنولوجی  ا و األدوات المناس  بة األخ  رى للتحق  ق و         .3

  .التحلیل الریاضیاتي
  .تقییم مخرجات الطالب من المعرفة الریاضیة و تقدیم تحدیات عقلیة لتطویر تلك المعرفة .4
  .دعم االتجاھات االیجابیة حول القیم النفعیة و المفیدة للریاضیات .5
  .یعكسوا قیم العمل داخل الصف و اتخاذ ما یلزم لتحسین أداءات الطالب في الریاضیات .6
  .دعم العالقات المھنیة و عالقات الزمالة لتحسین األداء المھني في تعلیم الریاضیات .7

 
عف ان الممارس ات الحالی  ة لمھن  ة تعل  یم الریاض  یات ی  شوبھا الكثی  ر م  ن المغالط  ات المھنی  ة ، تتمث  ل أغلبھ  ا ف  ي ض    

النظ  ام الترب  وي لتحدی  د ض  وابط أكث  ر مرون  ة و انفتاح  ا لتط  ویر أداء المعلم  ین، مث  ل التوس  ع ف  ي الم  نح الدراس  یة       
الستكمال مزید من الدراسات العلیا في تعلیم الریاضیات، و حضور المؤتمرات و ورش العمل المتقدم ة س واء ف ي          

ت سبھ ف ي مراح ل تعلم ھ األول ى للریاض یات م ع بع ض         الداخل او الخارج، مما یبقي معل م الریاض یات أس یرا لم ا اك          
و یمكن اإلشارة الى الممارس ات الحالی ة لعملی ات ت دریس الریاض یات         . المكتسبات المعرفیة نتیجة خبرات التدریس    

:في مجموعات كالتالي  
  مجموعة الممارسات التدریسیة §
  مجموعة الممارسات المرتبطة بالنشاطات التنمویة §
  مرتبطة بخدمة المجتمعمجموعة الممارسات ال §

  
  :الممارسات الحالیة لتدریس الریاضیات

    یتف  ق الكثی  ر م  ن معلم  ي الریاض  یات ب  التعلیم قب  ل الج  امعي ف  ي مجموع  ة م  ن الممارس  ات التدری  سیة تتمث  ل ف  ي   
  :التالي
  التخطیط و االعداد لخطط تدریس مناھج الریاضیات •
  اضیاتتحدید أدوات التعلم المساعدة لتدریس موضوعات الری •
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  .تدریس محتوى منھج الریاضیات بالطرق الشائعة لتعلیم الریاضیات وفقا لمتغیرات و بیئة التعلم المتوفرة •
  .اعداد اختبارات الریاضیات للتقویم التكویني و التقویم النھائي لتحصیل التالمیذ للریاضیات •
عض من ح صص الریاض یات   عقد مناقشات فردیة مع مشرف الریاضیات بعد زیارتھ للمعلم و مشاھدتھ لب         •

، ویقت  صر دور المعل  م عل  ى الح  وار و المناق  شة م  ع الم  شرف ح  ول أب  رز س  لبیات و نق  اط ال  ضعف الت  ي      
  .الحظھا المشرف، دون توفیر فرص العالج الكافیة لتلك المظاھر

  :تشمل أبرز نقاط الضعف في تلك الممارسات في الجوانب التالیةو 
 

قوالب صماء یتطلب من المعلم اعداد دروسھ وفقا لھا، و یب دو المرون ة   نمطیة أسلوب اعداد الدروس وفقا ل  •
  .منعدمة في ھذا الجانب

م صادر ال تعلم الت ي یمك  ن ان یعتم د علیھ ا المعل  م تتمث ل ف ي الكت اب المدرس  ي و دلی ل المعل م ، و ال توج  د            •
  .خطط تحفیزیة لالستعانة بمصادر االنترنت لتدعیم أنشطة التعلم لموضوع الدرس

 اتساق الجداول المدرسیة بما یوفر مزیدا من الوق ت ال الزم لت دریس موض وعات تتطل ب وقت ا إض افیا           عدم •
  .غیر المخصص للحصة الواحدة

تستخدم تكنولوجیا التعلیم على نطاق ضیق للغایة، فیكتفي المعل م باس تخدام بع ض اآلالت الحاس بة الب سطة               •
انی  ة ف  ي دروس ح  ل ال  دوال بیانی  ا او جبری  ا، او ف  ي      او العلمی  ة و ال یتط  رق ال  ى اس  تخدامات اآلالت البی   

  .المعالجات اإلحصائیة المناسبة
ال یستخدم معلمو الریاضیات برامج الریاضیات المتقدمة لتدعیم أنشطة الریاضیات لتنمی ة مھ ارات البح ث      •

   … ,Mathematica, Cabri, G. Sketchpad, Fathom, Drive6: مثل برامج
شكل أساسي على اختبارات الورقة و القلم م ع التط رق ل بعض األعم ال و األن شطة      تعتمد عملیات التقویم ب    •

  .التقویمیة مثل المشروعات الصغیرة في الریاضیات
  .بیئة التعلم ال تساعد المعلم على تقدیم أفضل أداءاتھ التدریسیة نظرا لضعف إمكانات الفصول المدرسیة •

  :ةمجموعة الممارسات المرتبطة بالنشاطات التنموی
و یقصد بھا الممارس ات الت ي ینف ذھا معلم و الریاض یات لتنمی ة األداء المھن ي لتعل یم الریاض یات ، وھ ي تل ك الت ي               

تحدد من قبل مؤسسات التعلیم الملتحق بھا ھؤالء المعلمون أو تلك التي تعتمد على قدرات و فرص التعلم الذاتي و         
رة واقعی ة ح ول تل ك الممارس ات س نجد أن معلم ي الریاض یات        االلتحاق بفرص التدریب و التعلیم الم ستمر، و بنظ      

لدیھم قصورا واضحا في ھذة الجوانب، حیث یرتبط النمو المھني و األكادیمي لمعلم الریاضیات بم ا تقدم ھ ادارات       
التدریب م ن م شاغل و دورات روتینی ة ف ي مج االت من اھج الریاض یات و االمتحان ات ، ك ذلك تق دیم بع ض الم نح                   

  .ة بحدود عوامل ترتبط بالمیزانیات و القوى البشریة و ذلك الستكمال الدراسات المتخصصةالمحدود
 

  :مجموعة الممارسات المرتبطة بخدمة المجتمع
یعتبر خدمة المجتمع المحلي من بین اھم اولویات األداء المھني الممیز للمعلم ین ب شكل ع ام ، و لمعل م الریاض یات        

و م ع ذل ك یظ ل ھن اك     . بدو فیھا أدوار المعلمین لخدمة المجتمع ھام ة و م ؤثرة  بشكل خاص، و ھناك مظاھر عدة ت    
  .حدودا و ضوابط كثیرة تحد من اطالق الفكر لدى المعلمین لتقدیم أفضل خدمات ألبناء المجتمع المحلي

 
  :معاییر المجلس القومي لمعلمي الریاضیات

 
 لع دة أھ داف تتكام ل م ع م ا أص درتھ       NCTMن  صدرت المع اییر المھنی ة لت دریس الریاض یات ع          1991في عام   

الوثائق السابقة لمعاییر الریاضیات المدرس یة، و م ن أب رز م ا ت ضمتھ تل ك المع اییر ھ و رؤی ة متكامل ة ح ول تعل یم               
  :الریاضیات من المنظور المھني فحددت اھدافھا كالتالي

  .جمع لتالمیذ فقطنحو فصول تعلیم الریاضیات كمجتمعات نوعیة للریاضیات أكثر من كونھا ت §
نحو التمسك باألدلة و المنط ق للتحق ق م ن دق ة و ص حة العالق ات الریاض یة ب دال م ن االعتم اد الت ام عل ى                    §

  .مصدر رئیسي واحد للمعلومات و ھو المعلم
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  .نحو التأكید على االستنتاج الریاضي بدیال عن عملیات التذكر §
ت الریاض یة ب دال م ن االعتم اد عل ى واجب ات       نحو االكتشاف للمعلومات و مزید من توظی ف ح ل الم شكال          §

  .منزلیة
نحو ترابط أكثر و أعمق للمفاھیم داخل محتوى الریاضیات و بین الریاضیات و المواد الدراسیة األخ رى،     §

  .بدال من تقدیم مفاھیم منعزلة و خطوات للحلول أكثر انعزاال عن المضامین التربویة
  

الستخدامات التكنولوجی ا ف ي الریاض یات و م ع ات ساع الحاج ة لمواكب ة عوام ل         و مع التطور الھائل للبنیة التطبیقیة   
 لتقدم رؤیة أكث ر  2007مجتمعیة و بنیویة معرفیة للریاضیات فقد صدرت المعاییر المھنیة لتدریس الریاضیات في      

تثمارات، و ق د ت م   مرونة و اتساقا مع أھداف تعلیم الریاضیات لمجتمعات المعرفة و التكنولوجیا و الصناعة و االس   
  :عرض تلك المعاییر وصفیا كالتالي

  :مجموعة معاییر تدریس و تعلیم الریاضیات، و اشتملت على سبعة معاییر: أوال
  .معرفة الریاضیات و طرق تدریسھا ) 1
  .معرفة التعلم الریاضیاتي للتلمیذ ) 2
  .مھمات ریاضیاتیة ذات قیمة معرفیة و تطبیقیة ) 3
  بیئة التعلم ) 4
  رات و المعالجاتالمقاالت و المحاض ) 5
  .انعكاسات حول تعلم التالمیذ ) 6
  .انعكاسات حول ممارسات التدریس ) 7
  :مجموعة معاییر المالحظة و اإلشراف و تحسین تدریس الریاضیات، و اشتملت على ستة معاییر: ثانیا

  .دائرة التطویر المستمرة ) 1
  .المعلمون كمشاركون في عملیات المالحظة و اإلشراف و التحسین ) 2
  .انات للمالحظة و اإلشراف و التحسینمصادر البی ) 3
  .معرفة المعلمین و تضمینات الریاضیات المھمة ) 4
  .معرفة المعلمین و تضمینات بیئة تعلم الریاضیات الفعالة ) 5
  .تقییم فھم التلمیذ للریاضیات ) 6
  : و النمو المھني المستمر لمعلمي الریاضیاتممجموعة معاییر التعلی: ثالثا

  یاضیاتخبرات المعلمین لتعلیم الر ) 1
  .معرفة محتوى الریاضیات ) 2
  .معرفة حول التالمیذ كمتعلمین للریاضیات ) 3
  .معرفة حول طرق تدریس الریاضیات ) 4
  .االنخراط في النمو المھني طویل المدى ) 5

و في معرض تطویر األداء المھني لمعلمي الریاضیات ف سوف نع رض بالتحلی ل لمجموع ة مع اییر التعل یم و النم و         
الریاضیات بھ دف تحدی د رؤی ة واقعی ة مترابط ة ح ول س بل وض ع ت صور آللی ات تط ویر                المھني المستمر لمعلمي    

  .األداء المھني لمعلمي الریاضیات
  

  :معیار محتوى الریاضیات
  

    تعتبر معرفة محتوى الریاضیات بالمرحلة الثانویة تحدیدا من أب رز مقوم ات األداء الجی د لت دریس الریاض یات،       
معلم الریاضیاتي تشكل عامال أساسیا عندما یؤسسا على بنیة معرفیة قویة ف ي الریاض یات،   فالفھم و الثقة في أداء ال  

  :ومن ھنا فقد قدم معیار محتوى الریاضیات لیتناول جوانب الریاضیات المدرسیة المتقدمة كالتالي
  

ل  معلمي باإلضافة إلى محتوى المعرفة المتطلب لكیحتاج معلمو الریاضیات الى معرفة إضافیة أعمق     
   یمكن عرضھا في الجوانب التالیة الریاضیات ، والمعرفة اإلضافیة المتطلبة لكل المعلمین
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  معرفة العدد و العملیات 
معلمو الریاضیات و المعلمون الذین یعدون لتدریس الریاضیات في التعلیم الثانوي یجب أن یكونوا قادرین على 

 وطرق األعداد،عملیات و التي تتضمن فھم مفاھیمي لكل من عرض كفاءة ریاضیة فیما یتعلق باألعداد وال
   .العملیات ومعاني العد، والعالقات بین األعداد وأنظمة تمثیلھا،

لعملیاِت  ل اإلجراءاِت المستخدمةالمتضمنة فيَأْن َیُكونوا قادرون على َتحلیل وتفسیر الریاضیات و ھذا یتضمن 
ن على المقارنة بین خصائص األعداد وأنظمة العد ، یة ، وأن َیُكوَنوا قادراألعداد الصحیحة والنسبیة والمرّكبعلى 

وَأْن یدركوا المصفوفاَت والمتجھات كأنظمة َلھا بعض خصائص نظاِم األعداد الحقیقِیة وذلك عن طریق الممارسة 
َأْن یكونوا على ألفة َمع  و، َیِجُب َأْن یكوَن لدیھم فھم جید لنظریة األعداد وترابطھا بالریاضیات المدرسیةكما، 

  .تطبیقات نظریِة األعداد، مثل الترمیز واستعمال الحاسبات
  

  معرفة الجبر 
  

معلمو الریاضیات و المعلمون الذین یعدون لتدریس الریاضیات في التعلیم الثانوي یجب أن یكونوا قادرین على 
 الریاضیِة، تتضمن الدوال، وطرق َتْمثیل الِعالقاِت امتالك كفاءة ریاضیة فیما یتعلق بالِعالقاِت بین الكمیاِت والتي

  .یراوتحلیل التغ
َفْھم شامُل قدرتھم على  على َتحلیل األنماِط والعالقات والدوال لمتغیر واحد ومتغیرین وو ھذا یتضمن قدرتھم

 َیْعرفوا كیف ترتبط  والتحویالت الخطّیة ، وَیِجُب َأْن ) vector spaces( للجبِر الخطيِّ متضمنًا فراغات المتجھ 
أفكار فضاِء المتجھات مع الریاضیات المدرسة الثانویة، وكذلك َیِجُب َأْن َیستكشفوا االرتباطات بین الجبر الخطي 
والھندسة التحلیلیة ،  وَیِجُب َأْن َیْعرفوا َكیَف ُیطّبقوَن المفاھیَم األساسیة للجبر المجرد لتفسیر العملیاِت الجبریة و 

 integral (، والحلقات التامة)rings( یكوَن لدیھم خبرة عملیة بالحلقاِتوركیبات الجبریة بصورة رسمیة ، تحلیل الت

domains(  والحقول ،)fields (  و َیِجُب َأْن المتقدمةوَأْن یستكشفوا ارتباطاتھا بمحتوى الریاضیات المدرسة  ، 
ت بین المجاالِت الریاضیة الُمْخَتِلفِة مثل المجموعات حققوا في المواضیَع التي ُتساعُد على بناء االرتباطاتی

ن على َعْرض معرفة التطور التاریخي للجبِر ی، وَیِجُب َأْن َیُكونوا قادر وغیرھاالمتشابھ للمضّلعاِت المنتظمِة
  .الخطيِّ والجبِر الُمجّرِد متضمنًا مساھمات الحضارات المختلفة

  
  معرفة الھندسة 

  
المدارس الثانویة  یجب أن یكونوا قادرین   فيالمعلمون الذین یعدون لتدریس الریاضیات  معلمو الریاضیات و 

  . على استخدام التصور المكاني و التفكیر الھندسي لفھم التركیبات و األنماط والتطبیقات الھندسیة
ال إقلیدیة ِمْن كلتا اللیدیة ولمفاھیِم  والمبادِئ األساسیة للھندسة اإلق المتضمنة لمعرفِةال على َعْرض لدیھم القدرة

) أو البدیھیات(ن على َعْرض معرفِة دوِر أنظمة المسلماتیالمنظورات الرسمیة والشكلیة ، وَیِجُب َأْن َیُكونوا قادر
ن على َتحدید المواقِع وعلى وصف الِعالقاَت یقادروالبراھین في محتوى ُكّل نظام ھندسي ، وَیِجُب َأْن َیُكونوا 

َأْن َیُكونوا على ألفة مع االرتباطات بین واستخدام الھندسة اإلحداثیة والمتجھات وأنظمة تمثیل أخرى ، المكانیَة ب
على ألفة مع التطبیقاِت الھندسیِة كذلك . الجبِر والھندسة خصوصًا تلك الموجودة في منھِج المدرسة الثانویة

ن على َعْرض معرفة یقادراسوبیة ، وَیِجُب َأْن َیُكونوا المتنوعة، مثل التبلیط وِعْلم اإلنسان اآللي والُرسومات الح
  .التطور التاریخي للھندسة متضمنًا مساھمات الحضارات المختلفة

  
  معرفة تحلیل البیانات و االحتماالت

  
المدارس الثانویة  یجب أن یكونوا قادرین على المعلمون الذین یعدون لتدریس الریاضیات بمعلمو الریاضیات 

  .اھیم و الممارسة المتعلقة  بتحلیل البیانات واإلحصاء واالحتماالت المف عرض
َأْن ووَیِجُب َأْن یعرفوا َكیَف یطبقوا اختبار مربع كاي لجودة التوفیق ،  متوسطات المجتمع ونسبھ معرفة تقدیر

َأْن َیْعرفوا َكیَف  راءات ون على القیام بتحلیَل االنحدار وفھم االشتقاق الھندسَي والتحلیلَي لھذه اإلجیَیُكونوا قادر
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ن على الَتَعاُمل مع مجموعة كبیرة من البیانات وتطبیق یقادرَیستعملوا ویفسروا تحلیَل التبایِن وَیِجُب َأْن َیُكونوا 
 وَأْن َیْفھموا المفاھیم االحتمالیة ،وتفسیر االختبارات اإلحصائیة لتصبح البیانات التي یتعاملون معھا ذات معنى

، مثل االستقالل واالحتمال شرطي و نظریة بییز و التوزیعات االحتمالیة المنفصلِة والمستمرِة الشائعة، األساسیة
ونظریة النھایة المركزیة وَیِجُب َأْن َیْفھموا الدعاماَت االحتمالیة لالستدالل اإلحصائِي مثل توزیعاِت أخذ العینات 

ن على َعْرض معرفة التطور التاریخي ی كذلك َیُكونوا قادر و،والتقدیر النقطي واختبار الفروض وفتراَت الثقة
  .لمواضیع اإلحصاء واالحتماالت متضمنًا مساھمات الحضارات المختلفة

  
  معرفة القیاس

  
 أن یكونوا قادرین الثانویة یجب بالمدارس الذین یعدون لتدریس الریاضیات  معلمو الریاضیات و المعلمون 
  .وأدواتھلقیاس على تطبیق واستخدام مفاھیم ا

و كذلك باإلضافة إلى عملیات الریاضیاِت ، للقیاسات، یتضمن معرفة القیاس إدراك مفاھیُم وإجراءاُت محددة 
الت الشائعة واستعماالت  كأداة ضروریة لتعلیم وَتَعّلم القیاس ، وَیِجُب َأْن یدركوا التمثیالتكنولوجیااستخدامات 

اسب للتقنیة واألدوات والصیغ  لعرض المقاییِس وتطبیِقاتھا في سیاقات متنوعة التطبیق المنیوظفوا  َأْن القیاس و
مثل عرض حجِم المواد الصلبِة الغیر منتظمة َأو المواد الصلبة الناتجة من الدوران ،  و َیِجُب َأْن ینجزوا تحلیَل 

ن على یَیِجُب َأْن َیُكونوا قادرالخطِأ من خالل تحدید مدى واقعیة األعداد التي تم الحصول علیھا من القیاس ، و
  .عرض معرفة التطور التاریخي للقیاس وأنظمتھ متضمنًا مساھمات الحضارات المختلفة

  
  معرفة حساب التفاضل والتكامل

  
وا مفاھیَم حساب یتقن بالمدارس الثانویة یجب َأن والمعلمون الذین یعدون لتدریس الریاضیاتمعلمو الریاضیات 
  .مع تطبیقاتھا ویكونوا على ألفة ذات المتغیرات المتعددةذات المتغیر الواحد التفاضل والتكامل 

 المفاھیم والوسائل اإلجرائیة للمفاھیم األساسیة لحساب التفاضل والتكامِل  عرضان تكون لدیھم المقدرة على
اضل والتكامَل و وتطبیق مفاھیُم الدوال و الھندسة وعلم المثلثات في َحّل المشكالت التي تتضمن حساب التف

استخدام مفاھیُم حساب التفاضل والتكامِل والنماذج الریاضیة لَتْمثیل وَحّل مشكالت واقعیة واستخدام  أدوات 
  و بیئة برامج تفاعلیة الستكشاف وَتْمثیل المفاھیِم األساسیِة على الحاسوب والتي تتضمن أنظمة جبریة التكنولوجیا

  .لحساب التفاضل والتكامِل
االرتباطات بین حساب التفاضل والتكامل ذو المتغیر الواحد و ذو المتغیرین وَیِجُب َأْن َیْعرفوا  لدیھم ادراكا بكذلك 

لیَة وَیِجُب َأْن َیْعرفوا  ویدركون نص المشكلِة التي َتْعكُس ِعالقاَت تفاض،َكیَف َیْحّلوَن معادالت تفاضلیَة بسیطَة
یكونوا على ألفة بالمشاكِل في مناھج المدرسِة الثانویِة الموجود فیھا تلك  حساب المتتالیات والمتسلسالت وةكیفی

ن على عرض معرفة التطور التاریخي لحساب التفاضل والتكامل وتنوعھ یالتركیباِت وكذلك َیِجُب َأْن َیُكونوا قادر
  .و تحلیل المواضیع متضمنًا مساھمات الحضارات المختلفة

  
  معرفة الریاضیات المنفصلة

  
 َأن یكونوا قادرون على الثانویة یجب بالمدارس الذین یعدون لتدریس الریاضیاتعلمو الریاضیات و المعلمون م

  .تطبیق األفكار األساسیة للریاضیات المنفصلة في صیاغة وحل المشكالت
 نظریِة العناصِر األساسیِة للریاضیاِت المنفصلِة، مثلب  المرتبطةعلى َعْرض معرفِةأن یكون لدیھم القدرة 

 finite(، االقتراب من فرق محدد )recurrence relations(، عالقات التكراِر) graph theory (التخطیط البیاني
difference approaches ( البرمجة الخطیة، المجامیع والتبادیل والتوافیق ،)combinatory ( وَیِجُب َأْن َیُكونوا ،

اضیاِت المنفصلِة في صیاغة وَحلِّ المشكالت في العالم الحقیقي ، ن على َتطبیق األفكار األساسیة للرییقادر
 لَحّل المشكالت الذي تتضمن استعمال التراكیِب المنفصلِة وتطبیِق الخوارزمیاِت لتكنولوجیةوالستعمال األدواِت ا

ْن َیُكونوا على ألفة ، وبشكل خاص یِجُب َأْن َیُكونوا على ألفة بالمنطِق الرمزِي واالستقراء والتكرار، وَیِجُب َأ
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، التقسیم العادل، مخططاِت التصویت و (game theory) بتطبیقاِت الریاضیاِت المنفصلِة، مثل نظریِة األلعاب
بشكل خاص َیِجُب َأْن َیُكونوا قادرون على ربط  موضوعات الریاضیاِت المنفصلِة بتطبیقاِت ِعْلِم االجتماع 

ن على َعْرض معرفِة التطور التاریخي یِي و كذلك َیِجُب َأْن َیُكونوا قادرالموجودة في منھِج المدرسِة الثانو
  .للریاضیات المنفصلة متضمنًا مساھمات الحضارات المختلفة

 
م  ن خ  الل ع  رض معی  ار محت  وى الریاض  یات، یمك  ن الق  ول أن ق  وة الریاض  یات الت  ي یمتلكھ  ا المعل  م متمثل  ة ف  ي       

على عرضھا و تعلیمھا لطالبھ، باإلضافة إلى توظیف الریاض یات لتحقی ق   الجوانب المشار إلیھا تعطي ثقة و قدرة      
  .أھداف تعلیمھا في العلوم الطبیعیة األخرى

  
  :معیار طرق التدریس

  
نظری ات  ، و الریاضیات كتخصص دقیقبـالناجح ھو الذي یكون على معرفة عمیقة و متكاملة الریاضیات معلم      

 و ط رق التواص ل الفع ال   ، ط رق الت دریس و أس الیب التقی یم    المختلفة، و  التعلم  النمو المعرفي للمتعلم خالل مراحل    
م ن األھ داف العام ة لت دریس الریاض یات تنمی ة و تعزی ز فھ م الم تعلم للریاض یات           ،  دافعی ة الم تعلم  اس تثارة أس الیب  

یاض  ي یحت  اج  ن  صل ب  المتعلم إل  ى ھ  دف التواص  ل و تعمی  ق الفھ  م الر   لو، ق  ائق و مف  اھیم و عملی  ات و مھ  ارات كح
المعلم  ون أن یكون  وا م  ن ذوي التخ  صص ال  دقیق لت  دریس الریاض  یات بمعن  ى أن یك  ون المعل  م ذو خب  رة واس  عة        
بالمھارات العلیا ف ي أس الیب ح ل الم شكالت و البرھ ان و االس تدالل و البرھن ة و ط رق التواص ل  و الترابط ات و             

ف  ي ال  ربط ب  ین محت  وى م  نھج الریاض  یات و ب  ین      التمث  یالت الریاض  یة، و حت  ى ی  ستطیع المعل  م م  ساعدة طالب  ھ      
) الت ي یدرّس ھا   ( الریاضیات و المواد األخرى علیھ أن یكون على معرف ة واس عة و عمیق ة بالریاض یات المدرس یة        

حقائق الریاضیات، المفاھیم الریاضیة، العالقات ب ین الحق ائق و المھ ارات، و كیفی ة تحوی ل م ادة الریاض یات              : مثل
  .ة تخاطب فّعالة في حیاة المتعلمإلى مادة و لغ

ال یكف  ي وج  ود ھ  ذه المعرف  ة فق  ط و إنم  ا كی  ف یتعام  ل المعل  م معھ  ا، ھ  ل یدرس  ھا للطال  ب كحق  ائق منف  صلة ؟ أم   و 
كم ا أن ھ عل ى نف س الق در م ن األھمی ة كیفی ة ص یاغة المعرف ة            .یتعامل معھا على أنھا معرفة مترابطة و متواصلة؟        

ي للم تعلم و أن یك ون ھ ذا النم و ض من أس الیب و خط ط        ف  بما یتناسب مع النمو المعرالریاضیة بحیث تتم صیاغتھا     
التدریس و أسالیب التقییم و التقویم و من ھنا فإن على المعلم أن یراعي خصائص طالبھ أثناء تدریسھ ، و ذلك من  

ھ بعلم نفس النمو و التطور حیث إمكاناتھم و قدراتھم و میولھم، و باستطاعة المعلم التمكن من ھذا من خالل معرفت  
ف ي ھ ذا المعی ار ق دمت     .  المجتمع الذي یقوم بالتدریس فیھالثقافي و علم االجتماع و االتجاھات السیاسیة السائدة في   

NCTM مبدأین ھامین لبناء فكر مترابط لطرق التدریس :  
  :مبدأ المساواة

 معاییر تعلم الریاضیات و الذي یعني أن ك ل  ات علیھإن مبدأ المساواة بین المتعلمین من أھم المبادئ التي وضع      
 و أن لھ م الح ق ف ي أن ت صاغ لھ م خب رات تعلیمی ة إیجابی ة         ،المتعلمین لدیھم القدرة على تعلم و تطبی ق الریاض یات    

إن  .تت ضمن تح دي ق دراتھم العقلی ة بم ا یتناس ب م ع ق دراتھم و احتیاج اتھم و می ولھم كلم ا دع ت الحاج ة إل ى ذل  ك               
قعات عالیة لكل المتعلمین لیس كافیا بل یجب توفیر خطط تدریسیة متقنة للوصول بالمتعلم لیصبح ناق دا و     وضع تو 

  .مكتشفا من خالل تفكیره الریاضي
  

  :طرق التدریس و أسالیب التقییم
   

ة لمعرف ة  أن یستخدم طرق متنوعة من أسالیب التدریس و أسالیب التقییم كما أنھ بحاجالجید ھو الذي یمكنھ      المعلم  
 .كیفیة إثارة دافعیة الطالب من خالل األنشطة التعلیمیة المناسبة لكل من المتعلم و المادة أو المحت وى ال ذي یدرس ھ       

كی  ف ت  سیر ، كی  ف تخط  ط لخب  رة تعلیمی  ة م  ن خ  الل ال  تعلم التع  اوني اإلیج  ابي؟ : م  ن خ  الل تفكی  ره ف  ي الت  ساؤالت
كی ف ت ستطیع أن تتأك د م ن فھ م الم تعلم       ، الستقراء الموج ھ الن اجح؟  ما مقومات االكتشاف أو ا ،  المناقشة و الحوار؟  

مت ى و كی ف ت ستطیع م ساعدة طالب ك عل ى       ، ؟) ھل استوعب أم أنھ یقوم بمحاكاة غیره من الطالب  ( بشكل واقعي   
  ترجمة تعبیراتھم الخاصة إلى رموز و مصطلحات ریاضیة؟
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یس و أس الیب التقی یم فالخط ة الجی دة ھ ي الت ي یق وم المعل م         الخطة التدریسیة الجیدة تتطلب التوفیق بین ط رق الت در    
إن ، فیھ  ا بتقی  یم ال  تعلم ال  سابق لمعرف  ة م  اذا یمك  ن أن ی  درس الم  تعلم الحق  ا؟ و كی  ف ی  تم تط  ویر قدرات  ھ و تح  دیھا؟  

الت  صمیم و التخط  یط الجی  د لل  درس یجع  ل المعل  م ق  ادر عل  ى ت  شجیع طالب  ھ ل  صقل فھمھ  م ال  سابق و تط  ویر أفك  ار    
 العوام  ل الت  ي تثی  ر دافعی  ة   تطل  ب م  ن المعل  م أن یع  رف  ت بیئ  ة تعلیمی  ة ذات دافعی  ة   و تعتب  ر عملی  ة تك  وین .ةجدی  د

المتعلم ین، كم  ا أن علی  ھ أن یك  ون عل  ى درای  ة و ألف  ة م ع ق  درات و می  ول طالب  ھ بحی  ث ی  ستطیع أن ی  ساعدھم ف  ي    
 الطرق المثلى لجذب اھتمام الطالب م ن  یستطیع المعلم أن یھیئ، و  محیطھم البیئيتوضیح وظیفیة الریاضیات في 

خالل األنشطة التعلیمیة المختلفة و ذل ك بإث ارة دافعی ة الط الب باالكت شاف و تقنی ات التعل یم و الوس ائل المح سوسة                  
المختلفة؛ ألن المتعلمین یتعلمون بشكل أفضل لما یؤمنون بقدرتھم على إنجازه أو ما یجدون أنفسھم فیھ، لذلك على   

یقوم بتصمیم خبرات تعلیمیة متنوع ة ت ساعد جمی ع التالمی ذ عل ى التفاع ل اإلیج ابي و ال تعلم الفع ال عل ى              المعلم أن   
اختالف خلفیاتھم العلمیة ، و أن تتضمن ھذه الخبرات أنشطة و مسائل تتحدى عقلیات ھؤالء الطالب بشكل جی د و          

  .ال تكون محبطة لھم
  :التواصل
 مھارات التواصل الشفھي و غیر الشفھي من خ الل اس تخدام تكنولوجی ا التعل یم       على إتقان  ین قدرة المتعلم      تزداد

 تق  دم المف  اھیم و المھ  ارات الریاض  یة، كم  ا أن   الب  صریة الت  ي و الوس  ائل التعلیمی  ة و الع  روض  ) تقنی  ات التعل  یم ( 
  .حسوسةاألنشطة العملیة تعتبر أدوات ناجحة لتمثیل المفاھیم الریاضیة باإلضافة إلى الوسائل الم

  :تصمیم المعرفة الریاضیة من خالل األنشطة االستكشافیة 
یستخدم المعلم االستقصاء المتضمن خالل الدرس لتنشیط التفكیر الریاضي لدى المتعلمین، و أثناء القیام بذلك یق وم     

ذلك یق وم  ل   س ئلة االستق صائیة، و كنتیج ة   بتشجیع المتعلمین على تقبل بعض ال صعوبات أثن اء العم ل عل ى إجاب ة األ        
المتعلمون بتولید أفك ار جدی دة ترق ى ل تعلم المف اھیم و المھ ارات العلی ا مم ا یتطل ب م ن المعل م وض ع ت صور مع ین                    

  .لكیفیة اإلجابة على توقعات و أسئلة و تخمینات الطالب
 تق  وم معلم  ة ال  صف الراب  ع ف  ي نھای  ة تدری  سھا لعملیت  ي ال  ضرب و الق  سمة بط  رح أس  ئلة ع  ن         :  توض  یحيمث  ال

لمضاعفات و العوامل و تشجیع الطالب على طرح أكبر عدد من األس ئلة لل ربط ب ین الم ضاعفات و العوام ل مم ا          ا
  .یساعد على االرتقاء بلغتھم الریاضیة و تعمیق فھمھم للعوامل و المضاعفات

  
المتطلب  ة     لق  د ق  دم ھ  ذا المعی  ار نوع  ا م  ن المعرف  ة المتخص  صة الت  ي یحتاجھ  ا معل  م الریاض  یات أكث  ر م  ن تل  ك      

فیحت  اج معلم  و الریاض  یات أن یعرف  وا النمذج  ة، و االس  تراتیجیات، و المھم  ات الت  ي س  تكون     . للمعلم  ین اآلخ  رین 
یحتاج معلمو الریاض یات أن یمتلك وا األدوات   . أفضل مساعد للتالمیذ في بناء و فھم المفاھیم و تنمیة طالقة الحلول   

رفوا كیف یطوروا م ن بیئ ة الف صل المدرس ي حی ث ی شعر الط الب        لتطویر تفكیر التالمیذ، و یحتاجون كذلك أن یع    
 في إظھار االستنتاج الریاضي كما یمكن تقییم كل طالب لزمیلھ، ھذه المعرف ة یمك ن أن تب دأ م ع ب رامج            ةبالمسؤولی

  .إعداد المعلمین بالكلیات ، و لكنھا یجب أن تستمر في النمو المھني طویل المدى للمعلمین
  

  : في النمو المھني طویل المدىمعیار االنخراط
  

  :    برامج إعداد معلمي الریاضیات و كذلك التعلیم المستمر لمعلمي الریاضیات یجب أن یقدم  لھم فرصا لكي
  .فحص و مراجعة افتراضاتھم حول طبیعة الریاضیات، كیفیة تدریسھا، و كیف یتعلم التالمیذ للریاضیات •
  .ت و تعلیمھا، مركزین حول المھمات و بیئة التعلم و التقییممالحظة و تحلیل مداخل تدریس الریاضیا •
العم  ل م  ع مجموع  ات مختلف  ة م  ن التالمی  ذ ف  رادى و مجموع  ات ص  غیرة، و ك  ذلك م  ع الف  صل كل  ھ م  ع          •

  .توجیھات من و بالتعاون مع مھنیین آخرین في تعلیم الریاضیات
  .ادى و في تدریس تعاونيتحلیل و تقویم لفعالیة تدریسھم و انعكاسات ذلك على تدریسھم فر •
  .الحضور الفعال و النشط مع مجتمعات  تربویات الریاضیات •

  
النمو المھني للمعلمین داخل و خارج الفصل ھو نتاج انعكاساتھم و انخراطھم بالفرص التربوی ة الت ي ت دعم نم وھم             

  :و من بین تلك الممارسات ). Artzt and Armour-Thomas,2002 (و تطورھم 
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  :practice-based professional developmentني المرتكز على الممارسة النمو المھ
ھ ذة المواق ف ی تم دراس تھا م ن      .  حیث یفحص المعلمون و یحللون المواقف الیومیة للتدریس كم نھج لل تعلم المھن ي         

 ی تم عم ل   خالل أفالم الفیدیو في الفصول أو من عینات ألعمال الطالب، و یتفاعل المعلم ون كمجموع ة زمال ة، ث م        
مناقشات حول تعلم التالمیذ للریاضیات ، و ھذة الممارسات للنم و المھن ي تعتب ر ب دیال مناس با للدراس ة النظری ة، و           
النجاح ھذة الممارسات فیجب انتقاء تلك المواقف و المھمات بعنای ة بحی ث تق ود ال ى أس ئلة تنموی ة و ت ستثیر انتب اه                 

  .المعلمین
  

   :Members of Book Study Groupلكتب و المقاالت المجموعات الصغیرة لتحلیل ا
حیث یمكن تنظیم مجموعات صغیرة من معلمي الریاضیات، تتناول المجموعة بالعرض و التحلیل لقراءات جدی دة     

  .في تعلیم الریاضیات مع تقدیم جوانب عملیة لتلك القراءات من كتب أو مقاالت
  

 Video Study Groupمجموعة دراسة الفیدیو 
 حی ث یعم ل المعلم ون عل ى الم شاھدات و ل یس األوراق ، حی  ث یعم ل المعلم ون عل ى تحلی ل لم شاھدات واقعی  ة              

  .لنشاطات تعلم التالمیذ للطالب لبعض الدروس في الریاضیات
  

  .حضور مقررات جامعیة، ورش عمل أو مؤتمرات:و من الممارسات األخرى للنمو المھني لمعلمي الریاضیات
  

  :راتیجیات النمو المھني لمعلمي الریاضیات في التاليیمكن تلخیص است
  

تكوین مجموعات ذات اھتمام مشترك ف ي الم دارس لمناق شة الط رق الت ي تك ون للتكنولوجی ا دور ھ ام ف ي              §
  .تدریسھا

  .االلتحاق في برامج صیفیة الكتشاف موضوعات الریاضیات مثل الجبر و اإلحصاء §
اورة الكت شاف كی ف یمك نھم تق دیم الریاض یات لطالبھ م بتع اون        مقابالت ب ین المعلم ین م ن الم دارس المج        §

  .مشترك من خالل المؤتمرات المرئیة
  .العمل في المناھج الجدیدة مع متخصصي الریاضیات بالجامعات لتغییر طبیعة و نوعیة المقررات §
  .مشاركة االستراتیجیات المناسبة لتطبیقات الرؤى الجدیدة لبرامج الریاضیات §
  .لتجمعات المھنیة المحلیة ، حضور اللقاءات، تقدیم موضوعات و اظھار قیادة واعیةاالرتباط با §

  
  :رؤیة مستقبلیة لتطویر األداء المھني لمعلمي الریاضیات

  
الوعي و اإلدراك التام بقیمة و أھمیة التطویر المستمر عند معلمي الریاضیات تعتبر م ن مقوم ات النج اح لب رامج             

  .ضیاتتطویر إعداد معلمي الریا
  :في ضوء ما تقدم من رؤى معاییر المجلس القومي لمعلمي الریاضیات، فالدراسة الحالیة تقترح التالي

  
  :برامج إعداد المعلمین بالجامعات

  
    ان تح  دیث ب  رامج اع  داد المعلم  ین ف  ي ض  وء متطلب  ات المجتم  ع أص  بح س  مة اساس  یة لب  رامج اع  داد معلم  ي        

ئم و المستمر ح ول متطلب ات المجتم ع االن سانیة و ال صناعیة و التكنولوجی ة و          الریاضیات، وھذا یتطلب البحث الدا    
البیئیة التي تتطلب تدریبا و مھارات أوسع و أشمل مما یقدم حالیا في كلی ات التربی ة، و یتطل ب ك ذلك تركی زا اكب ر               

ثا م ستمرا لموض وعات   على التطبیقات المیدانیة لتعلیم الریاضیات و فھم ا أعم ق للریاض یات المدرس یة ، م ع تح دی        
  .الریاضیات، و تعتبر التكنولوجیا في تعلیم الریاضیات جانبا ھاما في برامج اإلعداد و التعلیم المستمر

   
  :معلمو الریاضیات بالمدارس
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ھناك عدة محاور یمكن أن یؤسس في ضوئھا تطویرا ألداء معلمي الریاضیات في المدارس ، و یشتمل ذلك عل ى        

  :التالي
  

  :تطویر الخبرات الریاضیة لدى معلمي الریاضیات: األولالمحور 
  

و یق  صد ب  ذلك أن تك  ون ھن  اك خط  ط و ب  رامج ص  غیرة لتط  ویر و اك  ساب المعلم  ین المعرف  ة و المھ  ارات ف  ي            
موضوعات الریاضیات الجدیدة التي لم یتناولوھا أثناء دراستھم أو تخلو مناھج الریاض یات الت ي یعلمونھ ا م ن تل ك       

یقترح تنظیم برامج في الریاض یات المدرس یة ق د ت شمل الموض وعات التالی ة عل ى س بیل المث ال وفق ا           المواضیع، و   
  :لمعیار محتوى الریاضیات

  العملیات على األعداد الحقیقیة و المركبة:الجبر
  علوم االنسان اآللي والرسومات الحاسوبیة : الھندسة

، مث   ل االس   تقالل واالحتم   ال ش   رطي و نظری   ة بیی   ز و  المف   اھیم االحتمالی   ة األساس   یة :االح   صاء و االحتم   االت
التوزیع   ات االحتمالی   ة المنف   صلِة والم   ستمرِة ال   شائعة، ونظری   ة النھای   ة المركزی   ة وَیِج   ُب َأْن َیْفھم   وا ال   دعاماَت    

  االحتمالیة لالستدالل اإلحصائِي مثل توزیعاِت أخذ العینات والتقدیر النقطي واختبار الفروض وفتراَت الثقة
  عرض حجِم المواد الصلبِة الغیر منتظمة َأو المواد الصلبة الناتجة من الدوران :قیاسال

االرتباط  ات ب  ین ح  ساب التفاض  ل والتكام  ل ذو المتغی  ر الواح  د و ذو المتغی  رین وَیِج  ُب َأْن        :التفاض  ل و التكام  ل 
  َیْعرفوا َكیَف َیْحّلوَن معادالت تفاضلیَة بسیطَة

، )recurrence relations(، عالق  ات التك  رارِ ) graph theory ( التخط  یط البی  اني نظری  ِة :الریاض  یات المنف  صلة 
، البرمج  ة الخطی  ة، المج  امیع والتبادی  ل والتوافی  ق   ) finite difference approaches(االقت  راب م  ن ف  رق مح  دد   

)combinatory( .بتطبیق  اِت الریاض   یاِت  المنط  ِق الرم  زِي واالس   تقراء والتك  رار، وَیِج   ُب َأْن َیُكون  وا عل  ى ألف   ة     و 
، التق سیم الع ادل، مخطط اِت الت صویت و ب شكل خ اص َیِج ُب َأْن        (game theory) المنفصلِة، مثل نظریِة األلع اب 

َیُكونوا قادرون على ربط  موضوعات الریاضیاِت المنفصلِة بتطبیقاِت ِعْلِم االجتماع الموجودة ف ي م نھِج المدرس ِة          
  .الثانوِي

  
س بق ف ان معرف ة و دراس ة لت اریخ الریاض یات تعتب ر م ن الجوان ب الھام ة ف ي ع رض تسل سل و               باإلضافة إلى ما    

  .اكتشافات الریاضیات
  

  :تطویر طرق تدریس الریاضیات: المحور الثاني
  

یرتبط تعلیم الریاضیات بفھم المعلم الواعي للریاضیات التي یقدمھا ، لذلك فان الت دریب عل ى بع ض الجوان ب مث ل            
علم إل  ى ھ  دف التواص  ل و تعمی  ق الفھ م الریاض  ي یحت  اج المعلم  ون أن یكون  وا م  ن ذوي التخ  صص    ب  المتالوص ول 

الدقیق لتدریس الریاضیات بمعنى أن یكون المعلم ذو خب رة واس عة بالمھ ارات العلی ا ف ي أس الیب ح ل الم شكالت و          
یة، و حت  ى ی  ستطیع المعل  م  البرھ  ان و االس  تدالل و البرھن  ة و ط  رق التواص  ل  و الترابط  ات و التمث  یالت الریاض    

مساعدة طالبھ في الربط بین محتوى م نھج الریاض یات و ب ین الریاض یات و الم واد األخ رى علی ھ أن یك ون عل ى                
حق  ائق الریاض  یات، المف  اھیم الریاض  یة،   : مث  ل) الت  ي یدرّس  ھا  ( معرف  ة واس  عة و عمیق  ة بالریاض  یات المدرس  یة   

 .یة تحویل مادة الریاضیات إلى مادة و لغة تخاطب فّعال ة ف ي حی اة الم تعلم    العالقات بین الحقائق و المھارات، و كیف  
و ھذا یتطلب اعداد دورات تدریبیة متصلة و متواصلة و دمج المعلمون في مقررات جامعی ة و تنظ یم ورش عم ل        

  .تتناول الجوانب السابقة
 و ال ذي یعن ي أن ك ل المتعلم ین     ض یات تحقیق مبدأ المساواة كم ا أك دت علی ھ مع اییر المجل س الق ومي لمعلم ي الریا           

 و أن لھ م الح ق ف ي أن ت صاغ لھ م خب رات تعلیمی ة إیجابی ة تت ضمن          ،ل دیھم الق درة عل ى تعل م و تطبی ق الریاض یات      
  .تحدي قدراتھم العقلیة بما یتناسب مع قدراتھم و احتیاجاتھم و میولھم كلما دعت الحاجة إلى ذلك
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تنوعة بما في ذلك البیئ ات االلكترونی ة مم ا ی سھم ف ي االرتق اء بأس الیب تعل م         تدریب المعلمین على بیئات تعلیمیة م  
  .الریاضیات

  
  :استخدام تكنولوجیا تعلیم الریاضیات: المحور الثالث

  
في الریاضیات، تعتبر تكنولوجیا المعلوم ات و ب رامج الریاض یات التفاعلی ة و اآلالت الحاس بة البیانی ة ھ ي مك ون                 

ضیات حالیا، و یتطلب النم و المھن ي لمعلم ي الریاض یات متابع ة م ستمرة و ممارس ة ایجابی ة         أساسي في تعلیم الریا 
  .في التعامل مع ھذة المكونات التكنولوجیة لتحسین تعلیم الریاضیات

  
    التدریب و المران المستمرین على تكنولوجیا التعلیم یجب ان یتم بشكل منتظم من خالل برامج معدة و منظم ة        

  .سسات متخصصةمن قبل مؤ
  

  :التوصیات
  

  :في ضوء العرض التحلیلي السابق یمكن وضع التوصیات التالیة
  

  .تقییم برامج اعداد معلمي الریاضیات في ضوء المعاییر الدولیة لتعلیم الریاضیات •
  تطویر الجانب األكادیمي للریاضیات بتأكید عمق الریاضیات المدرسیة  •
مي الریاضیات ب وزارة التربی ة و التعل یم و ب رامج الدراس ات العلی ا ف ي        تحدید آلیات التعاون البناء بین معل  •

  كلیات التربیة
  تنظیم مقررات صیفیة متخصصة في التدریب على تكنولوجیا تعلیم الریاضیات •
انشاء وحدة تدریب متخصصة ف ي تعل یم الریاض یات و تكنولوجی ا المعلوم ات بكلی ة التربی ة بھ دف تنظ یم                 •

  .معلمي الریاضیاتبرامج للنمو المھني ل
  المراجع

  
تطویر الجوانب الوجدانیة في م نھج الریاض یات بالمرحل ة االعدادی ة ف ي س لطنة عم ان            ). 1999(أبوعلوان، رضا   

  ).أكتوبر (2مجلة تربویات الریاضیات، المجلد  . NCTMمن منظور معاییر 
  

یم األساسي في ضوء مع اییر المجل س   تحلیل محتوى الھندسة بكتب الریاضیات في التعل). 2006(الوھیبي، حفیظھ   
  .رسالة ماجستیر غیر منشوره، كلیة التربیة، جامعة السلطان قابوس، NCTMالقومي لمعلمي الریاضیات 

  
مدى اتساق محتوى االحصاء في كتب الریاضیات المدرسیة بسلطنة عمان مع معاییر ). 2002(عابد، عدنان سلیم    

  )أبریل (4ة تربویات الریاضیات ، مجلد مجلالمجلس القومي لمعلمي الریاضیات، 
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     خلق اهللا تعالى اإلنسان ، وجعله في األرض خليفة ، وهذه المهمة العظيمة تتطلب منه  إعمـار األرض ،                    

اعـل يعنـي   وهو أمر ال يمكن أن يتم إال بتفاعل اإلنسان المستمر مع محيطه االجتماعي والمادي ، وهـذا التف        
لذلك فإن فقه اإلنسان المسلم للطبيعة الحركية المرنة لإلسالم يتطلب منـه            . التحول والتطور والتغيير المستمر     

من حين آلخر تقويم ومراجعة الوسائل التي يعول عليها في تكوين اإلنسان وإعداده ، وأهم هذه الوسائل مناهج                  
 .ره ، وتتشكل من خاللها شخصيته ومداركه التعليم التي ترافق المتعلم سنوات طويلة من عم

     ولذلك فإن تطوير مناهج التربية اإلسالمية ينبغي أن يأتي في قائمة األولويات ، وهذا ينسجم تمامـاً مـع                   
ومن المعروف لدى أهل االختصاص أن التطوير ليس مقصوداً لذاته بـل       . صالحية اإلسالم لكل زمان ومكان      

وينبغي أن ينطوي على دواع وأسباب ترتبط بالمتغيرات المعرفية واالجتماعيـة           . ات  لما يحققه من فوائد وغاي    
  . والنفسية 

     لقد دار جدل واسع النطاق حول تطوير مناهج التربية اإلسالمية ، ولم يكن مثار هذا الجدل في كثير مـن                    
ات محددة ، وبضغوط رافقـت      األحيان يعود إلى ضرورة تطوير هذه المناهج وإنما الرتباط ذلك بأوضاع وأوق           

مرحلة ضعف تعيشها األمة بمواجهة استكبار عالمي ال يرحم ، يريد مصادرة القيم والثقافـات ليـتم تطويعهـا      
لصالح ثقافة الغالب القادر المستطيع ، ومن هنا كثرت االعتراضات والتحفظات التي وجدت لها أنصاراً كثـراً                 

شبهة التأثر بمناخات الضغط بحيث ال يؤمن معها أن تجيء منـاهج  بحجة أن التطوير في أوضاع كهذه تشوبها   
  .التربية اإلسالمية على نحو ال يتفق مع طبيعتها بأحكامها ومبادئها وأسسها وأركانها 

     إن أهمية هذه الورقة تأتي من معالجتها لهذا الموضوع المهم من مختلف أبعـاده ، كمـساهمة متواضـعة     
يف جديداً في هذا الموضوع الذي ال يزال يتفاعل ، وال يتوقع أن يتوقف الحـديث                يحسب صاحبها أنها قد تض    

  .عنه في أمد قريب 
  

  :هدف الورقة البحثية وأسئلتها 
يحاول الباحث من خالل هذه الورقة أن يقدم رؤية محددة حول موضوع تطوير مناهج التربية اإلسـالمية                      

النقاش في مختلف المؤسسات التربويـة واالجتماعيـة ، وذلـك           ، وهو موضوع دار حوله الكثير من الجدل و        
وتحقيقاً لهذا الهدف تسعى الورقة إلى اإلجابة عـن األسـئلة           . اعتماداً على خبرته كمتخصص في هذا المجال        

  :اآلتية 
 ما معنى تطوير المنهاج ، وما الفرق بينه وبين تغيير المنهاج أو تحسينه ، وما أسباب التطوير ودواعيه ؟ . 1

في منـاهج التربيـة   ) التحسين(ما الجوانب التي يفترض أن تخضع للمراجعة والتطوير الشامل أو الجزئي         . 2
 اإلسالمية ؟
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ما طبيعة التحفظات والتوجسات التي يبديهـا كثير من التربويين والمفكرين على عمليـة تطـوير منـاهج        . 3
  تطوير ؟ وهل تعني تلك التحفظات العزوف عن عملية الالتربية اإلسالمية ؟

 ما الضوابط واالعتبارات المنهجية والموضوعية التي ينبغي أن تتم عملية التطوير في ضوئها ؟ . 4

هل الوضع الحالي لمناهج التربية اإلسالمية في مجمل الدول العربية واإلسالمية يستدعي تطويراً عـاجالً                . 5
تـاب فـي   تطوير محتوى الك مجال وما أبرز المقترحات اإلجرائية التي يمكن أن تكون مفيدة في       وملحاً ؟     

 مناهج التربية اإلسالمية ؟
 

  :منهجية البحث 
     استخدم في هذه الورقة المنهج الوصفي التحليلي ، وذلك من خـالل مراجعـة أفكـار وآراء المفكـرين                   

ـ               ي والباحثيـن والمهتمين بهـذا الموضوع من مصادرها المختلفة ، ثم تحليلها في ضوء األسئلة المطروحة ف
  .محاولة لإلجابة عنها ، وبالتالي تكوين صورة محددة عن الموضوع وعرضها بطريقة واضحة 

  
  :حدود البحث 

     اقتصرت هذه الورقة البحثية علـى تقديم رؤية عامة حول تطوير مناهج التربية اإلسالمية ، ولم تستهدف                
واالستدالالت التي وردت  . في أكثر من دولة     تحليل مناهج محددة في دولة معينة ، أو عقد مقارنة بين المناهج             

  .في الورقة أثناء العرض كانت على سبيل إيراد األمثلة وليست على سبيل الحصر 
  

  :مفهوم تطوير المنهاج 
وقـد  : "       من معاني التطوير في اللغة ، االنتقال من حال إلى حال ، وهو المعنى المستفاد من قوله تعالى                   

: " بأنـه  ) 6 ، 2002(أما تطوير المنهاج فـي االصطالح فيعرفـه عبـد اهللا   ) . 14: نوح " ( خلقكم أطوارا   
صناعة تعتمد على التخطيط ، ويشترك فيها عدد من الخبراء المختصين في المناهج ، وعلم النفس ، والبحـث                   

 من خالل إدخـال  التربوي ، وفروع العلم المختلفة ، وهي تهدف إلى إجراء تغييرات إيجابية في سلوك الطالب   
  " . تحسينات على المنهاج ، وتخليصه من نقاط الضعف فيه 

     والهدف من تطوير المنهاج هو الوصول به إلى الصورة التي تمكنه من تحقيق أهدافه بأقل وقت وجهـد ،              
ء والتطوير عملية تشمل عناصر المنهاج وجوانبه المختلفة من صياغة األهـداف إلـى إجـرا              . وبأقل النفقات   

عملية التقويم ، وهي تستدعي مراجعة الفلسفة التربوية التي توجه المناهج وربطها باألصول العقدية ، ودراسة                
  .مطالب نمو المتعلم وحاجاته ، ومطالب المجتمع ومشكالته ، وطبيعة المعرفة ومتطلباتها 

وكل عامل يتأثر بالعوامل األخـرى        والتطوير عملية ديناميكية ؛ ألن العوامل التي تدخل فيها في تفاعل ،         
ولمعرفـة  )  . 9 ،   1977الوكيـل ،    (ويؤثر بها ، ولذلك فإن الحركة والتأثير بين جميع العناصر ال ينقطعان             

 Curriculum) حدود عملية التطوير فإنـه مـن الـضروري التمييـز بـين مفهـومي تطـوير المنهـاج        
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Development) وتغيير المنهاج  (Curriculum Change) تغييـر  ( ؛ فعملية التغيير قد تكون نحو األفضل
، أما التطوير فيفترض أنه يتجه نحو األحسن ، لكونه يتم بـإرادة             ) تغيير سلبي (وقد تكون نحو األسوأ     ) إيجابي

بينما التغيير قد يحدث بإرادة اإلنسان ، وقد يحدث بفعل عوامل خارجة عـن             ) عملية قصدية (اإلنسان ورغبته   
أن التطوير يستلزم التغيير الواعي ، في حين أن التغييـر قـد يـؤدي               ) 10 ،   1977( الوكيل     ويرى. إرادته  

  . التطوير أو ال يؤدي إليه 
     والتطوير قد يكون شامالً لجميع جوانب المنهاج من أهداف ومحتوى وطرائق تدريس ووسائل تعليميـة ،                

ا المختلفة ، وقد يكون جزئياً بحيث يهـتم بجانـب         وأساليب تقويم ، وما يتصل بذلك من بيئة مدرسية بعناصره         
واحد أو أكثر من عناصر المنهاج وذلك من خالل الحذف ، واإلضافة  ، واالستبدال ، والتقديم ، والتأخير فـي         

ومـع  . بعض عناصره ، ويتم ذلك بناء على مالحظات العاملين في الميدان من معلمين ومشرفين ومقترحاتهم                
تطوير يخلص المنهاج من بعض نقاط الضعف التي تصيبه من حين آلخر ، إال أن بعـض                 أن هذا النوع من ال    

يعتبرون أن اقتصار التطوير عليـه يعطـي نتـائج    ) 30 ، 1995اللقاني ، (الباحثين المتخصصين في المناهج  
  . سلبية 

هاج ولكـن دون   فيعني تغيير مظاهر معينة في المن(Curriculum Improvement)      أما تحسين المنهاج 
  وهو بهذا المعنى يـشبه إلـى حـد كبيـر     (Taba , 1962, 454)تغيير المفاهيم األساسية فيه أو في نظامه 

  .التطوير الجزئي 
       

  :أسباب التطوير ودواعيه 
للتربية وظائف كثيرة ؛ فهي الوعاء الذي يحفظ عقيدة األمة ، ومن خاللها يتم نقل التراث الثقافي من جيل                       

لى جيل ، وهي التي تعد اإلنسان للحياة الراهنة ، وتهيؤه للمستقبل بأدوات كثيرة من أبرزها المنهاج الدراسـي         إ
، وما دامت الحياة في تغير مستمر فمن غير المنطقي أن نتصور بقاء المنهاج على حاله دون تطـوير رغـم                     

 ، ومـن    جعل من تطوير المنهاج أمراً ملحاً     التي ت  المبررات واألسباب توالي السنين ، ولذلك فهناك العديد من        
  :هذه المبررات 

التقدم العلمي والتقاني المتسارع وما نتج عنه من تعديل في كثير من العلوم والمعارف والتقانات القائمـة ،                   •
وظهور معارف جديدة في شتى مجاالت الحياة وأنظمتها ، ال سيما في مجال التربية وعلم النفس ، حيـث                   

  . من المفاهيم التربوية والنفسية الجديدة ظهرت الكثير
التغيرات التي تطرأ على األسس التي يقوم عليها المنهاج ، وما يترتب على ذلك من تطـورات اجتماعيـة          •

 .واقتصادية وسياسية تستدعي تطوير المنهاج بناء عليها 

 .شكالته قصور المناهج القائمة عن تلبية مطالب المتعلم وحاجاته ، ومطالب المجتمع وم •
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مقارنة المناهج الحالية بمناهج أكثر تقدماً ؛ لالستفادة منها خاصة في الدول التي لها تجارب واسـعة فـي                    •
 .مجال النظم التعليمية ، مع األخذ بعين االعتبار اختالف البيئات 

ـ    ) المستقبليات(تطور علم استشراف المستقبل      • ل ، وهذا يستدعي اإلفادة من معطيات هـذا العلـم فـي جع
 .المنهـاج يساهم في تهيئة المتعلمين للزمن القادم الذي من المفترض أنهم سيعيشون فيه 

هل عملية التطوير قصدية تنبع مـن       ) : 3 ،   2002عبد اهللا ،  (     وفي هذا السياق يتساءل أحد التربويين       
الـتحكم فيهـا ؟   رغبة ملحة في تحسين المنهاج ، أو أنها عملية ناتجة عن عدد من العوامل التي يـصعب    

 أنها عملية تنطوي على قدر كبير من الحتمية ، في حـين  (Reid, 1999, 116)فهناك من يرى مثل ريد 
يرى آخرون أن عملية التطوير ال تحدث بصورة عفوية ، أو بطريقة قـسرية ؛ ألن التقـدم العلمــي ال                     

 بعـض التطـورات الـسياسية       يدخل بلداً رغم أنف المسؤولين عنه ، وأن الرغبة في التجديد ومواجهـة            
  ) .5 ، 2002عبد اهللا ،(واالجتماعية ال تتم إال إذا خطط لها 

 
  ) :الجدل المشروع( تطوير مناهج التربية اإلسالمية 

     لقد دارت مناقشات وحوارات ومجادالت كثيرة حول موضوع تطوير مناهج التربية اإلسـالمية  شـارك                
رين ، واإلعالميين ، والسياسيين ، والطلبـة وأوليـاء األمـور ، وقـوى               فيها العديد مـن التربويين ، والمفك     

المجتمع المدني ، وذلك فـي العديد من الندوات والمحاضرات ، وعلى صفحات الصحف والمجـالت ، وفـي        
وهـذا  . أوساط المجتمع ومنابر المساجد ، وفي أروقة البرلمانات والمجالس التشريعية ، وفي اللقاءات الدولية               

جم من التأثير وردة الفعل ، وعلى هذا المستوى الكبير ظاهرة صحية وإيجابية تبين أهمية هـذا الموضـوع     الح
وحساسيته ؛ فأمر المنهاج الدراسي يعني كل هذه األطراف ومن حقها جميعاً أن تبدي رأيهـا فيـه ، وتطلـب                 

كـل ذلـك يبـين أن تطـوير     . ر تبريراً له ؛ ألنها ستكون في مرحلة الحقة مسؤولة عن تطبيقه بشكل أو بآخ     
المنهـاج شأن مجتمعي عـام يتعلق باألمن القومـي الثقافي لكل أمة ـ خاصة إذا كان األمر يتعلق بـالمواد   
التـي تمثل مقومات وجود األمة كالديـن واللغة والتاريخ ـ لذلك ينبغي أن يحصل على توافـق اجتمـاعي ،    

 . ات ودواع حقيقية يقدرها المختصون دون ضغوط أو إمالءات بحيث يشعر الجميع أنه يأتي استجابة لمتغير

 مخلوقات اهللا تعـالى ،      ومن فيه هو أحد   ،  إن المتأمل في طبيعة اإلسالم يدرك أن هذا الكون بكل ما فيه                  
" ،  ) 7: الـسجدة    ("الذي أحسن كل شيء خلقـه       " ،  ) 102: األنعام   ("خالق كل شيء    " : الذي هو سبحانه    

وإن مـن شـيء إال      " : وهو كون خاشع مسبح لخالقه تعالى على طريقتـه          ) . 86: الحجر   ("العليم  الخالق  
وهو كون خاضع إلرادة اهللا تعالى ومشيئته وسننه        ) . 44: اإلسراء   ("يسبح بحمده ولكن ال تفقهون تسبيحهم       

أن كـل مـا   :  ومعناه ون التسخيرقانومن سنن اهللا تعالى التي ال يجري عليها التبديل وال التحويل            ) . قوانينه(
، وفـي هـذا يقـول   ) عبد هللا وحده ، وسيد لكل شـيء بعده(في الكون ، ومن فيه مسخر لإلنسان الذي هـو      

 وقـانون التغييـر   ) . 13: الجاثيـة    ("وسخر لكم ما في السماوات وما في األرض جميعا منه           " : اهللا تعالى   
ابالً للتغيير ، وهنا يكمن السر في مرونة اإلسالم وصـالحية أحكامـه     أن كل ماخال اهللا تعالى يكون ق      : ومعناه  
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لكل زمان ومكان ، وإيمانـاً بقانوني التسخير لصالح اإلنسان ، والتغيير بفعله فـإن االسـتجابة لمتطلبــات                  
العصور المختلفة ضمن ضوابط الشرع ومعاييره تبقى مبدأ إسالمي راسخ ، واإلشارة إلى ذلك واضحة جليـة                 

  ) .11: الرعد  ("إن اهللا ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم : "  ي قوله تعالى ف
      غير أن مصدري التربية اإلسالمية المتمثلين فـي القرآن الكريم ، والسنة النبوية المطهرة ، باعتبارهمـا            

ما المفاهيـم ، وتـصدر عنهمـا   المعين الذي تنهل منه مناهج التربية اإلسالمية ؛ والمصدران اللذان تشتق منه           
التوجيهـات ، وتصاغ منهمـا الموضوعات ، وتستمد منهما القيم ، هما فقط اللذان ال يخضعان ال للتغيير وال                  
للتبديل ، وال للحذف وال لالستبدال ، وال للتطوير وال للتحسين ؛ ألنهمـا يمثالن الوحي اإللهي الذي ال يأتيـه                    

: هـود    ("من لدن حكيم خبير   " خلفه ، وال يعتريه النقص وال الجهل وال األهواء            الباطل من بين يديه وال من       
1. (  
  
  
   

فـي منـاهج   ) التحـسين (أما الجوانب التي يفترض أن تخضع للمراجعة أو للتطوير الشامل أو الجزئي             
  :التربية اإلسالمية فيمكن تحديدها في المجاالت اآلتية 

بالفلسفة هنا اإلطار الموجه لمجمل النظريات والممارسات التربويـة ؛ ومـن            والمقصود  : الفلسفة التربوية    . 1
كما " كل النظريات تشتق من النظم الراسخة       "  المعروف أنه من الفلسفة تشتق النظريات التربوية ذلك أن          

والنظريات التربويـة بدورهـا تـنعكس علــى طبيعـة     . (Beauchamp, 1987,27)يؤكد بوشامب 
وال بد من التأكيد على أن الفلسفة التربوية هنا ال يقـصد            ) . 2007العياصره ، (عناصره وأسسه   المنهـاج ب 

. بها المعنى المرادف للعقيدة اإلسالميـة ؛ ألن العقيدة اإلسالمية ثابتة ، بينما الفلسفة منتج بشري متغيـر                  
م بالعمومية والغمـوض والـشكلية ،       والمتتبع للفلسفة التربوية في البالد العربية اإلسالمية يالحظ أنها تتس         

وبالتالي ال بد من مراجعتها وتطويرها وتحويلها إلى استراتيجيات تستمد منطلقاتها مـن أصـول التربيـة                 
  .اإلسالمية ومصادرها بكل وضوح 

وهذه األسس عرضة للتغير مـن وقـت        : األسس االجتماعية والنفسية والمعرفية التي يقوم عليها المنهاج          . 2
يعة المجتمع ، وقواه ، ومؤسساته ، ودرجة تقدمه ، والعالقـات التـي تـسود بـين أفـراده ،      آلخر ؛ فطب 

ومشكالته ، ومتغيراته ، وطبيعة البحوث والدراسات التربوية والنفسية التي تستهدف المـتعلم ، وأسـاليب                
روحـات  التنشئة ، ومطالب النمو ، والتفجر المعرفي المتسارع بما يرافقه مـن مـستجدات وقـضايا وط                

وكل ذلك قد يتطلب تطويراً في المنهاج من حين آلخر كلما كان ... تستدعي تعامال ـ دون تغافل ـ معها   
 .ذلك ضرورياً 
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بمجاالتها المعرفية والوجدانية والمهارية ، ومستوياتها داخل كل مجال ، وأنواعها من أهـداف              : األهداف   . 3
) . سـلوكية (، أو أهداف درسـية  ) تعليمية(، أو وحدة عامة ، أو أهداف مرحلة تعليمية ، أو أهداف كتاب        

 .ينبغي مراجعتها من وقت آلخر ؛ لكونها توجه بقية عناصر المنهاج لتصبح أكثر دقة وفاعلية 

فالمادة الدراسية التي تشتمل عليها كتب التربية اإلسـالمية تـتم بداللـة             ) : المحتوى(المضامين المعرفية    . 4
وتتجلى أهميـة   . ى األهداف فإنه يؤثر على نوع المحتوى وطبيعته وحجمه          األهداف ، وأي تغير يطرأ عل     

تطوير المحتوى في ضوء ما يستجد من مشكالت وقضايا معاصرة ، ينبغي أن تجد سـبيلها إلـى كتـب                    
التربية اإلسالمية إلى جانب الدروس التي تشتمل عليها ، أو بديالً عنها ، أو تعديالً لها ؛ ألنها ذات أهميـة                 

 ) .فقه األولويات( ، وهذا من أكبر

طرائق التدريس وسائل وآليات تنهض بالعملية التعليمية التعلمية        : طرائق التدريس وأساليبه واستراتيجياته      . 5
، وهي الجزء المشاهد من عملية التدريس ، وهي تتعدد بشكل كبير كما تتعـدد تـصنيفاتها وأغراضـها ،         

دار ما تكون أكثر مالءمة منها ، ولذلك تتغيـر هـذه الطرائـق              وقيمة أية طريقة وفضلها على غيرها بمق      
ومن غير المجدي االقتصار على طرق بعينها دون        . واألساليب وتتطور بالنظر إلى مجموعة من العوامل        

 .غيرها 

طبيعة التقويم تتأثـر بنوع األهداف ، وطبيعة المحتوى التعليمي ، وأي تطـوير        :  أساليب التقويم وأنواعه     . 6
 عليهما ينعكس على التقويم ،  وقد تعددت أساليبه وأنواعه ولم يعد مرادفاً لالختبارات ، كمـا تعـددت                   يقع

 .  مراحله وجرت عليه الكثير من التطورات التي من المفيد أن تظهر في مناهج التربية اإلسالمية 

ن التعلـيم فـسهلت عمـل       لقد دخلت التكنولوجيا إلى ميدا    : الوسائل والوسائط والتقانات وأساليب العرض       . 7
ومن الضروري أن يحـدث     . المعلم والمتعلم ، وأثرت على دور كل منهما ، وهي تتطور من وقت آلخر               
 .دخولها تأثيراً واضحاً في المنهاج ، وأن يستفاد منها إلى أقصى مدى ممكن 

عناصـر هـذه         يالحظ مما سبق أن المنهاج يمثل منظومة متكاملة ، وأن أي تغيير يطرأ علـى بعـض                  
المنظومة أو مكوناتها يكون له تأثير مباشر في بقية العناصر والمكونات ؛ ألن العالقات القائمـة بينهـا هـي                    

 . عالقات تبادلية شبكية ، وليست عالقات خطية فقط 

  اإلسـالمية   أنه إذا كان التطوير يمكن أن يطال كل ما سبق ذكره في مناهج التربيـة               المتداول     والسؤال  
 ها على عملية تطوير مناهج     من التربويين والمفكرين   كثيرـا  ن أين أتت التحفظات والتوجسات التي يبديه      فم
  ؟

      يستدل المعترضون على عملية تطوير مناهج التربية اإلسالمية تحديداً بأدلة كثيرة تبدو وجيهـة ومقنعـة         
ل من يتـابع بتأمـل عميـق المتغيـرات          لكل من له عالقة بإعداد المنهاج وتصميمه وتقويمه وتطويره ، ولك          

السياسية واأليدولوجية التي تحصل في العالم ، ولكل من يدقق في اآلراء والتـصريحات التـي تـصدر عـن            
سياسيين ومفكرين عالميين تدعو إلى تغيير القيم والثقافات لتتالءم مع قيم مجتمعات بعينها محمولة على التلويح                

  :  ومن هذه التحفظات التي يبديها هؤالء المعترضون .بالقوة إذا لم يتم ذلك طوعاً 
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من الواضح أن الدعوات إلى تطوير مناهج التربية اإلسالمية قد بدأت تظهر إلـى العلـن بهـذا            : التوقيت   . 1
 2001االتساع والشمول ، وبهذه الحدة والنزق بعد األحداث التي وقعت في الحادي عشر من سبتمبر عـام    

 تداعيات ، بحجة أن هذه المناهج هي التي عبأت من يزعمون أنهم قـاموا بتلـك                 في أمريكا وما تبعها من    
والمنطق النظري يؤكد أن هذا األمر ـ على افتـراض حـصوله    . األعمال باألفكار واالتجاهات والدافعية 

على النحو المزعوم ـ فإنه يستند إلى ذريعة ضعيفة ، وإال فإن على كل جماعة ـ مـثالً ـ أخطـأ أحـد      
دها أن تدفع بمجموعها ثمناً يملى عليها ، بل إن على كل دولة أن تدفع ثمناً لمخالفـة قـام بهـا أحـد                أفرا

وهـذا مخالف للقوانين الدولية المرعية فضالً عن التربيـة         . رعاياها فـي بلد آخر أشد منهـا قوة وبأساً         
" ، وأنه   ) 21: الطور   ("هين  كل امرئ بما كسب ر    " :  اإلسالمية المستهدفة التي يؤكد مصدرها األول أن      

هذا  فضالً عن أن تلك األحكام التي تتحـدث عـن آثـار              ) 164: األنعام   ("وال تزر وازرة  وزر أخرى       
مناهج التربية اإلسالمية على سلوك األفراد تعتمد على أحكام انطباعية وال تستند إلى نتائج دراسات علمية                

 ، وأفكار نائمة استيقظت  على هذه الذريعة التي لو لم تكن             ولكن يبدو أنه ثمة مقاصد مستترة     . متخصصة  
موجودة لتم إنتاجها في دوائر لصنع قرارات من نوع ما حصل استناداً إلى قناعة مفادهـا أن الحق يكـون         

ومن هنا فإن جهود تطـوير منـاهج        . حيثما كانت القوة ، وهذه ميكافيلية مهيمنة يصعب االقتناع بحججها           
  .مية التي تبذل تبقى عرضة ألن تتأثر بهذه األجواء التربية اإلسال

وقد تكفي اإلشـارة    . األقوال والكتابات الصادرة عن الجهات التي أطلقت دعوة تغيير المناهج أو تطويرها              . 2
: " إلى ما كتبه توماس فريدمان ـ وهو يهودي أمريكي من المقربين من دوائر صنع القرار ـ  حيث قال   

فـي  (في المنطقة اإلسالمية في المدارس ، ولذلك يجب أن نفرغ من حملتنا العـسكرية  إن الحرب الحقيقية  
لتنمو تربة جديدة وجيل جديد ، يقبل سياساتنا كمـا  ... لنعود مسلحين بالكتب الحديثة ال بالدبابات  ) أفغانستان

وإلى ما كتبـه المفكـر   " . ال نريد حرباً على اإلسالم نريد حرباً داخل اإلسالم          : " ثم قال   " يحب شطائرنا   
إن : " االستراتيجي الشهيـر وأحد مستشاري صانع القرار األمريكي فرانـسوا فوكويامـا عنـدما قـال                

الصراع الحقيقي الذي نواجهه هو صراع ضد العقيدة اإلسالمية األصولية التي تقف ضد الحداثة الغربيـة                
وإلـى مـا   ) . 76 ،   2002عماره ،   " ( سه  إن التطور األهم ينبغـي أن يأتي مـن داخـل اإلسالم نف         ... 

تحض علـى  " صرحت به مسؤولة مبادرة الشراكة األمريكية ـ الشرق أوسطية قائلة إن مناهجنـا الدينية  
كراهية الغرب ، ونشر ثقافة العنف ، وأنه ال توجد فسحة من اآلن فـصاعداً للكراهيـة وعـدم التـسامح                

فهـل  ) . 2004الخطيـب ،  " (في هذا االتجاه يجب تغييـره  والتحريض ، وأن أي منهاج دراسي ال يسير  
مقاومة المحتل وفق هذا المفهوم يعد عنفاً ، وهل مقاومة القهر والظلم والفساد ومـصادرة الحريـات يعـد         

 . تحريضاً وعدم تسامح ؟ 

  أن أمريكا ـ كما ورد في التقريـر الـشهير    (Beauchamp, 1998)     والالفت هنا كما يؤكد بوشامب
أمة في خطر ـ تعتبر أن تدني مستويات الطالب ، وقلة تحصيلهم ينذر ويهدد الـشعب األمريكـي بفقـد     
مكانته العلمية واالقتصادية ، بل وثقافته وقيمه االجتماعية ، حتى أنها تعتبر أنه لو قامـت قـوة معاديـة                    
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 ويعلـق أحـد البـاحثين    .بفرض أداء تعليمي قليل الجودة على الشعب األمريكي لكان ذلك مدعاة للحرب            
أنه إذا كان الحال كذلك فإنه مـن األولـى لهـا            : على هذا الجزء من التقرير بقوله       )  2009الشهري ،   (
. أن تدع لآلخرين حقهم في اختيار ما يناسبهم من تعليم يتماشى مع ثقافتهم وقيمهم ومعتقـداتهم                   ) أمريكا(

ات تطوير المناهج في البالد العربية واإلسالمية تلتزم        ومما يجدر ذكره أن الجهات الدولية التي تطلق دعو        
وال . للعديد منها في تمويل عملية التطوير ضمن برامج من المساعدات تتضمن الكثير من االشـتراطات                

يخفى أن األهداف الكامنة خلف هذه المساعدات ال تتعلق بعمل الخير بمفهومه المجرد مـن القـصد ، ألن            
 .هيمنة ذلك ليس شأن الدول الم

ردت فعل الجهات التي تلقفت الدعوة فـي البالد العربية واإلسالمية والتي يمثلها بعض المسؤولين وقـادة                 . 3
الرأي والتي تؤكد على ضرورة حث الخطى لتطوير مناهج التربية اإلسـالمية بـشكل شـامل لتتوافـق                  

، ويستشف من   ) 2005سط ، الشرق األو (وتتواكب مع متطلبات العصر بحيث تكون أكثر اعتداالً ووسطية          
وفي . ذلك أن هناك أحكاماً مسبقة على تلك المناهج التي تدرس منذ وقت طويل بأنها أقل اعتداالً ووسطية                  

إحدى الدول العربية صرح أحد المسؤولين التربويين أن وزارته تقوم بمراجعة الكتب المدرسية وحذف كل               
كمـا  . أهيل المناهج لمواكبة التطـورات العالميـة        ما من شأنه أن يشجع علـى التطرف واإلرهاب ، وت         

عمدت دولة أخرى إلى إعداد مصفوفة تعليمية جديدة تقوم على أساس الثقافة اإلنسانية المشتركة ، وقامـت          
صفحة ضمنت في خمسة مواد تدريسية تحث على نبذ العنف وتعزيز ثقافة الـسالم      ) 90(بتوزيع وثيقة من    

كريمة واألحاديث الشريفة الداعية للسالم منزوعة من سياقها بـصورة تـم            ، وتحث على تدريس اآليات ال     
بل وصل األمر إلى اقتراح بإلغاء مادة كاملة من المقررات الدراسية باعتبارهـا             . توظيفها توظيفاً محدداً      

 وتجاوز األمر أصحابه إلـى دعوة وزراء الداخلية لتعديل المناهج الدراسية         . تحرض على كراهية الغرب     
 ) . 2004الخطيب ، (، مما يعني أن األمر أخذ منحى أمنياً سافرا 

ويبدو أن كبار المسؤولين في المؤسسات التربوية العربية كما يتأثرون باألحداث سـلباً علـى النحـو                 
 حيث شـعر المـسؤولون بأهميـة        1967المذكور أعاله يتأثرون بها إيجاباً كما حصل في أعقاب هزيمة           

 وخلصوا إلى أهمية تعميق التربية الروحيـة  1968عليمي فعقدوا مؤتمراً في الكويت عام  مراجعة النظام الت  
والخلقية ، والتربية العسكرية العملية لترسيخ اإليمان وروح الجهاد والتضحية والبـذل والفـداء ، وجعـل          

 التي خرجـوا    االستشهاد في سبيل اهللا دفاعاً عن الوطن واألمة أغلى وأعز الغايات ، ومن أهم التوصيات              
 ) :1988النشمي ، (بها 

ـ ضرورة بناء فلسفة التربية والتعليم في الوطن العربي على اإليمان باهللا والمثل العليا لألمـة العربيـة ،           
 .وأن يكون هذا اإليمان مصدراً للسلوك العام والخاص للفرد والمجتمع 

يراً يحقق غرس هذه القيم في نفوس الناشـئة       ـ تطوير مناهج وكتب التربية الدينية ، والتربية الوطنية تطو         
.  

  .ـ االهتمام بمادة التربية اإلسالمية واعتبارها مادة أساسية 
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ـ التنسيق الفعال بين أجهزة التوجيه المختلفة في المجتمع من أجل إيجاد جيل مؤمن بـاهللا واع مـستنير                    
  .     عربي يقدر المسؤولية ، ويكون على مستوى األحداث الجارية في العالم ال

فاهللا تعالى هو السالم ،     (     وغير خاف على أحد أن السالم هو جوهر اإلسالم ومداره ، ولحمته وسداه ا               
، وأن مـن مقاصـد   ...) وتحية المسلمين السالم ، والجنة الموعودة دار السالم ومن أبوابها باب الـسالم         

" لوسطية بالبعد عن التطرف في القـول والعمـل          اإلسالم البينة نبذ العنف وإشاعة المحبة بين الناس ، وا         
، و البعد عن ترويع اآلمنين ؛ إذ يحرم اإلسالم دخول الجنة على من               )83: البقرة  ( "وقولوا للناس حسنا    
إذاً فهذه المطالب تعد دعوات بل وأحكام شرعية فـي اإلسالم يدين بها المسلم إلـى        . يقوم بترويع اآلمنين    

لمشكلة أن هذه المفاهيم تتحول في المنهاج كموضوعات دراسية موجهة منزوعـة مـن       ولكن ا . اهللا تعالى   
ضوابطها الشرعية وسياقاتهـا ، وأنه ال يتم تقديم تعريفات محددة لها ؛ إذ إلى هذه اللحظة لـيس هنـاك                    

يـر  تعريف محدد لإلرهاب ، وال التطرف ، وال الكراهية ، وال العنف ، فكيف يستقيم األمر إذن دون تحر              
بل إن دوائر الهيمنة وصنع القرار سـرعان مـا          . لهذه المفاهيم ، وتعريف لنقائضها ، وتحديد لضوابطها         

تلصق واحدة من تلك التهم بكل من يعارض لها قراراً أو مصلحة ، وهذه أدلجة واضحة لتلـك المفـاهيم                    
  .وتسييس لها بما يجعلها ال تخرج عن تعريفات وتفسيرات مروجيها 

 الفكرية للذين يتبنون بشدة موضوع تطوير مناهج التربية اإلسالمية بل تغييرها في هذا الوقـت                االنتماءات . 4
، حيث يصنف البعض هؤالء بأنهم معادون للتوجه الذي يطالـب بالحفـاظ علـى               ) على النحو المطلوب  (

لدغـشي  وقـد وصـف ا    . ثوابت األمة ، بسبب تبنيهم أجندة ليبرالية ويسارية تفرض عليهم اسـتحقاقاتها             
وجدت في هذه الدعوة ضالتها فاستغلتها أبشع استغالل لتصفية حسابات قديمـة            : " هذه الفئة بأنها    ) 2004(

وحديثة مع بعض اإلسالميين ، فراحت تجدف باتهاماتها في كل اتجاه زاعمة أن مشكالت الكون تعزى إلى                 
لكوارث ، وكـل األزمـات ، ومنهـا         مناهج التربية الدينية التي هـي السبب األول واألخير وراء جميع ا          

ولم يقف األمر عند أصحاب األجندة المتعارضة الذين يستخدمون المناهج كـساحة            " . اإلرهاب والتطرف   
للصراع ، وإنما اصطف ضد المنادون بالحفاظ على الثوابت أيضاً بعض الرسميين فـي مناصـب عليـا                  

، وتنقيتها مما يشوبها من أفكار إرهابيـة ، ومنـاهج           منادين بالنغمة ذاتها إلـى مراجعة المناهج التعليمية        
الخطيـب ،  (متطرفة ، لحقت بها جراء تمكن بعض اإلسالميين من الوصول إلـى مواقع وضع المنـاهج                

والسؤال هنا هل يفترض الليبراليون والعلمانيون وبقايا اليسار أنهم هم الذين ينبغـي أن يقومـوا                ) . 2004
 مية مثالً ؟بوضع مناهج التربية اإلسال

طبيعة التغييرات التي تمت بالفعل في مناهج التربية اإلسالمية ال توحي أن المقصود هو التطوير لذاتـه ،                   . 5
فقد حذفت وبسرعة كثير من اآليات واألحاديث التي تحث على الجهـاد ، وتلـك التـي تتعلـق بـاليهود                     

واستبدلت على عجـل بـدروس حـول        وخصائصهم ومكائدهم ، وقتلهم األنبياء ، وعدم وفائهم بالعهود ،           
ببحث ضاف استهدف تعرف تحديات تغيير المنـاهج     ) 2007(فقد قام حماد    ... السالم والتعايش مع اآلخر     

الشرعية في العالم اإلسالمي ، وخلص من خالله أن األسباب الحقيقية التي تكمن خلف تغييـر أو تطـوير               
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التحريض على الجهاد ، وأن تجنح المنـاهج للـسلم          تلك المناهج  تتلخص في عدم معاداة الغرب ، وعدم           
وكـذلك  . والتطبيع مع العدو ، وأن تكون بمثابة طقوس بعيدة عن الرؤية الشاملة للكون والحياة واإلنسان                

في دراسته أن مناهج التربية اإلسالمية تتهم بأنهـا تغـذي التطـرف             )  28 ،   27 ،   2005(بين طنطاوي   
 التسامح ، وتغذي الكراهية للغرب ؛ ولذلك سمح الغرب لنفـسه التـدخل   واإلرهاب ، وال تشجع على روح   

في شأنها وطالب الكثير من الدول العربية واإلسالمية بتغييرها ، وإلغاء مفردات المحتوى أو تعديلها فـي                 
أمور بعينها كمفهوم الجهاد ، ومفهوم اليهود ، ومفهومي الوالء والبراء ، وحـذف مـا يتعلـق بغـزوات                    

يؤيد ذلك أن الوثائق والخطابات التي وصلت إلى العديـد مـن            .  صلى اهللا عليه وسلم في السيرة        الرسول
المؤسسات التعليمية ووزارات التربية والتعليم من جهات دولية نافذة جاءت هي األخرى بمطالـب محـددة       

ارئة وفرت ذريعة   تنسجم مع ما تم حذفه وإضافته بالفعل ، استجابة لمطالب معينة ، وتحت تأثير أحداث ط               
) 2004(فقد أكد الفرحـان  . لتحقيق مطالب قديمة كان من الصعب تحقيقها آنئذ لعدم وجود ظروف مواتية           

أنه قبل نحو ثالثين عاماً عندما كان وزيراً للتربية والتعليم في األردن جاءه كتاب من منظمـة اليونـسكو                   
UNESCO       فـشكل إثـر    .  ضد اليهود وعليهم تغيير ذلك        فحواه أن المناهج األردنية آنئذ تثير العنصرية

ذلك لجنة وفريق عمل لدراسة مناهج االجتماعيات واللغة العبرية ،  فوِجد أنها تنص على أن حدود دولتهم                  
من النيل إلى الفرات ، وأن األردن مجرد فاصل بين ضفتيها ، وأن عمان ، وجرش من مـدنهم              ) اسرائيل(

) أغيـاراً (لنساء العرب وشرب دمهم في بعض مناسباتهم الدينية ويعتبرونهم ، وأنهم يبيحون قتل األطفال وا   
وبعدها طلب من الجهة صاحبة الطلب أن يقوم اليهود بتغيير مناهجهم أوالً ليتم النظر في تغيير المنـاهج           . 

 .في األردن 

جدوى وفاعليـة  الهدف من التطوير المطلوب والذي تم هل هو تحسين الوضع الحالي للمنهاج ليصبح أكثر       . 6
؟ وهل تتم عملية التطوير وفق المراحل واإلجراءات العلمية المتعارف عليها والتي ينبغي أن تسير حـسب          
نظام مخطط له يبدأ بوضع مبررات التطوير بحيث تعتمد هذه المبررات على نتائج الدراسـات والبحـوث                 

يلـي هـذه المرحلـة    .  تطويراً  التي تكشف بالفعل عن ضعف أو قصور أو حاجة مجتمعية حقيقية تتطلب           
تحديد األهداف ، واختيار المحتوى ومنهجيات التعلم البديلـة ،         : مراحل أخرى يتطلبها تطوير المنهاج هي       
 ؛ 287 ، 2001 ؛ أبـو جاللـة ،   284 ،  2001عبـد اهللا ،     . (واالختبار الميداني ، والمراجعة ، والتنفيذ       

 التطوير التي تمت لم تخضع لهذه المراحل بـل اقتـصرت   والمالحظ أن عملية) . 295 ، 1998مدكور ،   
على الحذف واإلضافة فقط ، حتى أنها لم تلتزم مصفوفة المدى والتتابع التي ينبغي أن تكون سـابقة علـى    

وقد جاءت مالحظات  المعلمين في بعض الدول التي طورت مناهجها لتؤكد أن ما جرى يـأتي                 . كل ذلك   
  ) .7 ،2005طنطاوي ، (خارجية نتيجة للضغوط والتدخالت ال

من المعلوم أن المتغيرات في ميادين العلوم المختلفة تحـصل بـشكل   : سرعة التطور في المناهج المختلفة   . 7
مستمر ومتسارع وشامل نتيجة البحوث والدراسات ، وما نتج عنها من تقدم علمي في مجاالت هذه العلـوم    

المختلفة لهذه التطورات العلمية ، فالمرتكزات التـي تقـوم          ، ومن الطبيعي أن تستجيب المناهج الدراسية        
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ولكن . عليها تلك المناهج وتشتق منها مفاهيمها وموضوعاتها ليست ثابتة وإنما تتغير بتغير العلوم وتقدمها               
المصادر التي تستقي منها التربية اإلسالمية مفاهيمها تبقى مصادر ثابتـة ، وهـذا يعطيهـا ثباتـاً نـسبياً                

رنة مع المناهج األخرى ؛ ولذلك فإن التطوير الواقع على مضامينها المعرفية تحديـداّ يكـون قلـيالً                  بالمقا
  .مقارنة بغيرها 

     نستنتج مما سبق أن دعوات تطوير المناهج الصادرة من هنا وهناك ـ ال سيما تلك الوافدة من الخارج ـ    
معناه العلمي والمهني بـالمبررات والـدواعي التـي    ليست بريئة من الغرض ، وليس المقصود منها التطوير ب         

يعرفها أهل االختصاص وأصحاب صناعة المنهاج ، وإنما تكمن وراء تلك الدعوات مقاصد أبعد ما تكون عن                 
ذلك ، تتلخص في الرغبة في تفريغ مناهج التربية اإلسالمية على وجه الخصوص من كل ما مـن شـأنه أن                      

وهـو مـا    . ولها دوافع الجهاد ، ومقاومة االستكبار العالمي بصوره وأشكاله          يبعث في نفوس أبناء الجيل وعق     
إن الغرب وجدوا فرصة سانحة لهم لكـي يتـدخلوا جهـاراً ودون    : " بقوله ) 81 ، 2002(يشير إليه مرتاض  

ـ      ة حياء في شؤون التعليم في البلدان العربية واإلسالمية ويلحون خصوصاً على ضرورة انتقـاء المـواد الديني
ومحاولة تجريدها من محتواها اإليماني والروحي والتحفيزي ، واالقتصار على الجانـب المتعلـق بالعبـادات                

 " .ومبادئها ؛ وذلك كيما تصبح مجرد كالم يلقى إلى األذان ويخرج منها مسرعاً 

سـالمية ؟   ورغم قوة التحفظات السابقة ووجاهتها فهل هذا يعني العزوف عن تطوير مناهج التربية اإل                  
وفي الحقيقة فإنه ال يمكن التوقف عن عملية تطوير المناهج ومنها مناهج التربية اإلسالمية ؛ ألن ذلـك يعنـي           

فتطوير المنهـاج عملية مستمرة ، وأي تغيير يحصل فـي  . الجمود ، وتخلف المناهج عن سياقها زماناً ومكاناً   
وفـي هـذا    . يقوم عليها المنهاج تستتبع تغييراً فـي محتواه        التي  ) النفسية ، واالجتماعية ، والمعرفية    (األسس  

أن أي تغيير له قيمة في المجتمع ، أو في أفـراده ،        ) 295-294 ،   1998مدكور ،   (المعنى يبين أحد الباحثين     
أو فـي المعرفة اإلنسانية ، يتطلب تغييراً مناسباً في المناهج الدراسية ، وإال أصبحت مناهج عديمـة القيمـة                   

أنه مهمـا حاولنـا     ) 283 ،   2001أبو جالله ،    (ويؤكد آخر   . لنفع لكل من المجتمع واألفراد على حد سواء         وا
بناء منهج بأحدث األساليب والطرائق في إطار تربوي حديث ، وتركناه عدة سنوات دون تطوير فإنه محكـوم                  

ى مجاالت الحيـاة فقـد حيويتـه ،    عليه بالفشل والجمود ، وإذا لم يواكب المنهج التطورات المتالحقة فـي شت      
ت .د( كما ورد في سعاده وإبـراهيم  (bennis)وقد ذكر بنيس  .وأصبح عقبة رئيسية أمام تقدم الفرد والمجتمع  

  : عدة صور للتغيير الذي يتبع في تغيير المناهج ، وهذه الصور هي ) 451، 
  .مدروس ـ التغيير المخطط الذي يعتمد على التفكير العقالني والتخطيط ال

  .ـ التغيير المذهبي الذي ينطلق من مذهب معين يستهدف إحداث تغيير يتفق معه 
  .ـ التغيير اإلجباري الذي يتحقق بفعل قوة قهرية تتعمد إحداث التغيير 

  .الذي يعتمد بصفة أساسية على أساليب فنية لدى الخبراء ) الفني(ـ التغيير التكنوقراطي 
  .رتب على تفاعل العناصر أو األفراد أو الجماعات مع بعضها ـ التغيير التفاعلي الذي يت

  .ـ التغيير المتراكم الذي يعكس صفة االستمرارية بالنسبة لعملية التغيير ، ويعتمد على ما قبله من تغييرات 
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  .ـ التغيير الطبيعي الذي يحدث بشكل طبيعي بفعل العوامل أو الظروف الطبيعية المحيطة 
همية بمكان بل ومن الواجب ـ رغم كل ما ذكر ـ أن ال تتوقف عملية تطوير مناهج التربية        لذلك فمن األ

اإلسالمية ، ألن اإلسالم هو الدين الخاتم الذي ارتضاه اهللا تعالى لإلنسان في كل زمـان ومكـان ، والمنهـاج                 
حتـى  ولكن  . ل أو كلل    المدرسي لكونه أحد أدواته ينبغي أن يستجيب لحاجات المتعلمين في كل حين دون تغاف             

تتم عملية التطوير بصورة صحيحة فال بد أن تجري وفق مجموعة من الـضوابط واالعتبـارات المنهجيـة                  
  :والموضوعية ، ومنها 

أن يتم تطوير مناهج التربية اإلسالمية وفق ضوابط اإلسالم مع التفريق الواضح بين ما هو ثابت فيه مـن                    . 1
دات ، واألخالق وبين ما هو مرن تجري عليه اعتبارات الزمان والمكان            أصول العقائد ، واألحكام ، والعبا     

  ) . إدراك قيمة الثابت ، وتفعيل المعاصر والمتحول) : " 82 ، 2002(وهو ما يسميه الموسى . 
أن ينسجم التطوير مع هويتنا وقيمنا وخصوصيتنا اإلسالمية ، وأن ال يأتي تعبيراً عن أية بيئـة أخـرى ؛                     . 2

وهي تعبر عن مجتمعاتهـا  ) 1980الندوي ،  . (  تستنبت من تربتها ، وال تستورد من الخارج          ألن المناهج 
؛ ذلك أن المنهاج هو نظام فرعي من نظام التربية التي هي أحد فـروع النظـام االجتمـاعي بمكوناتـه                     

إن : " ) 77 ، 2002(وفي هذا السياق يؤكد جمال الدين األفغاني كما ذكـر عمـاره      . وعناصره األساسية   
والتمدن الغربي هو في الحقيقة تمـدن  . المقلدين لتمدن األمم األخرى ليسوا أرباب تلك العلوم التي ينقلونها        

 " .للبالد التي نشأ فيها على نظام الطبيعة وسير االجتماع اإلنساني 

ات ذات  أن يأتي التطوير استجابة لحاجات ودواع حقيقية وليست طارئة تتصل بمتغيرات ومشكالت وتطور             . 3
وأن ال يبـدو  . عالقة بطبيعة المعرفة ، وطبيعة المجتمع ، وحاجات المتعلم ومتطلباته وكل ما يتعلق بهـا               

استجابة لضغوط وإمالءات خارجية ، أو تطبيقاً ألجندات داخلية منحرفة فكرياً بـل يجـب أن ينبـع مـن         
 .حاجات وطنية حقيقية 

يقوم به المتخصصون ، وفـق اسـتراتيجيات التطـوير          أن ينبثق التطوير عن تخطيط متأن وواع ودقيق          . 4
ومنهجياته العلمية والفنية المتعارف عليها بين أهل الخبرة واالختصاص اعتماداً على الدراسات والبحـوث              

 .ذات العالقة 

أن ال يتضمن التطوير أي استبدال أو حذف لمفاهيم وموضوعات أساسية أجمع أهل العلم والمتخصـصون                 . 5
اسيات الدين ومرتكزاته ، وأن تعطى هذه المفاهيم والموضوعات حقهـا ومـستحقها مـن            على أنها من أس   

العرض والتوضيح ضمن المحتوى التعليمي بصورة شاملة دون انتقاص ، وفي إطار من أحكام الـشريعة                
 . السمحاء ، بعيداً عن األحادية في التفسير والتوجيه 

ذات أهمية بصورة مجتزأة غيـر مـستوفية األبعـاد          أن ال يتضمن التطوير عرضاً لمفاهيم وموضوعات         . 6
والضوابط الشرعية وبشكل يحقق فهماً مغلوطاً أو شاذاً ، سعياً لتوظيف منـاهج التربيـة اإلسـالمية فـي       

 .           اتجاهات غير صحيحة ؛ ألن التربية اإلسالمية  منظومة متكاملة وتجزئتها يشوهها ويسيء فهمها 
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ة المدى والتتابع لمناهج التربية اإلسالمية بصورة شرعية ومهنية دقيقة وبحرفيـة   أن يحقق التطوير مصفوف    . 7
 .عالية 

     والسؤال الذي بقي معلقاً استكماالً لهذا الموضوع هل الوضع الحالي لمناهج التربية اإلسالمية في مجمل               
هذا السؤال بشكل شمولي وتحليلي      إن اإلجابة عن     الدول العربية واإلسالمية يستدعي تطويراً عاجالً وملحاً ؟         

يتطلب إجراء العديد من الدراسات والبحوث لتحليل محتوى كتب التربية اإلسالمية في مختلف الـدول ضـمن                 
ضوابط علمية تتوافر فيها المعايير الشرعية والمهنية والفنية لتعرف مدى تحقيقهـا ألهداف التربية اإلسـالمية               

 . تقديم التوصيات المناسبة بشأنها ، وبعد ذلك يمكن الحكم عليها ، و

     وفي هذا السياق يؤكد التربويون أن التطوير ال يتم إال إذا تكون لدى القيادة التربوية إحساس قـوي بـأن                    
المنهاج الحالي يعتريه النقص والقصور ، وهذا اإلحساس يتشكل نتيجة لمعلومات ترد من مـصادر متعـددة ،                  

مشرفين التربويين ، وشكوى الطالب وأولياء األمور من قصور المنهاج ، والنقد            مالحظات المعلمين وال  : منها  
الذي يوجه للمنهاج فـي وسائل اإلعالم ، وتقارير الخبراء الذين تعهد إليهم السلطات التربوية تقويم المنهـاج ،     

لمؤسـسات  وشكوى الجامعات من تدني مستوى خريجي المدارس الثانوية الذين يلتحقون بهــا ، وشـكوى ا               
وبعيـداً عـن   ). 284 ،   2001عبـد اهللا ،     ( االجتماعية التي يلتحق بها بعض خريجي المرحلة الثانوية للعمل          

التأثيرات المختلفة ، وبنظرة موضوعية تعتمد على ما يقوله التربويون يمكننا القول ـ بـصفة عامـة ـ إنـه      
   :ينبغي تطوير مناهج التربية اإلسالمية ألسباب متعددة ، منها

  .  أن التطوير مطلب شرعي وتربوي ، وحاجة قائمة ، وعملية مستمرة :أوالً 
 أن كتب التربية اإلسالمية تحتاج بالفعل إلى مراجعة وتطوير، وهو ما تؤكـده الكثيـر مـن الفئـات ،                     :ثانياً  

ة سليمة ، وبعـضهم     فالوالدان والمجتمع يجدان أنهما أمام ناشئة ال يعرف الكثير منهم قراءة القرآن الكريم قراء             
ال يعرفون أعمال الوضوء أو أداء الصالة ، وآخرون ال يعرفون فقه األمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر،                   
وفريق ال يعرف فقه الجهاد بأنواعه وضوابطه ، وآخر ال يعرف من السيرة النبوية حتى األساسـيات ، وقـل                    

عض الطلبة للمحرمات ، وغير ذلك ممـا ال يتـسع           مثل ذلك في ضعف استشعار رقابة اهللا تعالى ، وارتكاب ب          
ومع أن مناهج التربية اإلسالمية ليست وحدها المسؤولة عن هذا الضعف ، لكن دورهـا يبقـى            . المقام لسرده   

  .أساسياً في كل ذلك 
أن بعض مناهج التربية اإلسالمية تـشتمل       ) 2004الدغشي ،   (      وباإلضافة إلى ذلك يشير بعض المهتمين       

 مصطلحات ومفاهيم تعطي تفسيرات أحادية شاذة ، أو تدعو إلى اإلقصاء دون مستندات شرعية ، ولـذلك           على
يدعو إلى حذف هذه المفاهيم والمفردات الواردة فيها ، وتخليصها مـن مظاهر الرتابة ، والنمطية ، والتكـرار           

إلسالمية بوضعها الحالي ال تحقـق      أن مناهج التربية ا   ) 214،  1993( ويؤكد شحاته   . ، واالجترار ، والحشو     
األغراض المرجوة من انعكاساتها على سلوك المتعلمين ، وأثرها على العالقات االجتماعيـة داخـل األسـرة                 

( ويـرى الـشافعي     . والمدرسة والمجتمع ، وأن الموضوعات التـي تستهدف ربط الدين بالحياة ليست كافية             
المية ال تتناول واقع الطالب ، وال تلبي احتياجاتهم ، وأن أساليب            أن مناهج التربية اإلس   ) 109 ، 108 ،   1989
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أن من أبـرز االنتقـادات التـي        ) 2 ،   2003(ويرى إبراهيم   . عرض المحتوى صعبة وقديمة وليست مشوقة       
لمناهج التربية اإلسالمية عدم مواكبتها للتطور الالزم وللتغيرات المجتمعية المتواصلة ، وغياب األسـس               توجه

لمية والتربوية والموضوعية في بناء مناهجها ، وعجزها عن مواجهة تيارات الغلو والتـشدد الـديني لـدى      الع
ويرد ذلك إلـى أسـباب وعوامـل    . الشباب ، وعدم مراعاتها لحاجات المتعلمين ولمشكالت المجتمع وقضاياه      

ية في العديـد مـن الـدول    أن مناهج التربية اإلسالم)  9-6 ، 2006(ويرى عارف . سياسية وأخرى تربوية  
العربية تسودها درجة عالية من التكرار واالجترار ، وأنها تشتمل على قيم وأفكار يهدم بعضها بعضاً ، وأنهـا              
تقوم على إنتاج عقليات غير مبدعة ، وأنها تقوم على الوعظ والخطاب العاطفي ، وأنها تغيـب بالكليـة عـن                     

يها العقلية الفقهية ، وأنها مناهج ذكورية ، وأنها ضـعيفة االهتمـام             الواقع المعاصر وقضاياه ، وأنها تغلب عل      
  .بالجماليات 

      وهذه االنتقادات الموجهة لمناهـج التربية اإلسالمية ـ رغم أنها مطلقة وعامة كما يالحـظ ـ إال أنهـا     
ت فاعلة ، لكونها تمثـل      تشير إلى حاجة مناهج التربية اإلسالمية إلى التطوير وإعادة البناء على أسس ومنطلقا            

األدوات والوسائل لبناء عقل اإلنسان ونفسه ، وبالتالي فهي بحاجة إلى إعادة النظر فيهـا ومراجعتهـا بغيـة                   
  . تطويرها بصورة مستمرة لتحقق أهدافها وتطلعاتها ومقاصدها بأفضل الصور وأكثرها نجاعة 

اإلسالمية وتوصيفها بدقة ، ولكن يبقى من األهمية بمكان              لقد قام العديد من الباحثين بتحديد أهداف التربية         
تحقيق تلك األهداف مـن خالل دروس مبنية وفق أفضل التصاميم وأفـضل طرائـق العـرض وأسـاليبه ،                   
متضمنة لحاجات المتعلم ومشكالت مجتمعه وقضايا عصره ، حريصة على بناء عقله ووجدانـه ، مـستجيبة                 

وفيما يلي قائمة ببعض المقترحات اإلجرائية التي يمكن أن تكون مفيـدة            . ية  لمقاصد الشريعة وأهدافها السام   
  :في مجال تطوير محتوى الكتاب في مناهج التربية اإلسالمية 

يخصص في كل نظام تربوي وقت محدد لتعليم الكتـاب المقـرر ،             : اختيار الدروس وفق معيار األهمية       . 1
اب ، والوقت المخصص للتعليم في أي مقـرر دراسـي           وهذا الوقت أهم عامل مؤثر في حجم محتوى الكت        

عبد اهللا  (يعتمد على عدد الحصص األسبوعية المخصصة له ، وعلى طول الحصة ، وطول العام الدراسي                
ولذلك ينبغي تقديم الدروس األكثر أهمية على الدروس التي تأتي دونها في            ) . 159 ،   2004والعياصره ،   

تطيعون أن يجعلوا كتب التربية اإلسالمية تحتوي على كل ما له عالقة فـي           فمعدو المنهاج ال يس   . األهمية  
  .الدين اإلسالمي ، ولكن هناك أولويات ينبغي تقديمها 

فهذه المصفوفة وجدت كخريطة لترشد معدو المنهاج وتعرفهم        : التزام مصفوفة المدى والتتابع بشكل دقيق        . 2
 بها أثناء الشروع في إعداد الـدروس لكـل صـف مـن              المفاهيم والخطوط العريضة التي ينبغي االلتزام     

للمنهاج تظهر فيها أساسـيات     ) دستوراً(ولذلك ينبغي أن تمثل مرجعية      . الصفوف في مراحل التعليم العام      
اإلسالم وأركانه ومبادؤه ، بحيث تنعكس في الكتب الدراسية كمفاهيم وموضـوعات دون انتقـاص ؛ ألن                 

في الخبرات التعلمية األساسية لدى المتعلمين، ويجعل اختيـار موضـوعات           عدم االلتزام بها يحدث خلالً      
 .الدروس انتقائياً
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  أنه يحـدث عنـدما   (Heryot, 2004, 12)     وهذا يتطلب التزام التكامل الرأسي الذي يرى هيريوت 
لة ، والتـي    يرتبط التعلم عبر الصفوف الدراسية ، وذلك لبناء سالسل من خبرات التعلم التراكمية والـشام              

 أنـه  (Heelsem, 2004, 10)والتكامل األفقي الذي يـرى هيلـسم   . تتزايد درجة تعقيدها بمرور الوقت 
 .يحدث عندما ترتبط عملية التعلم عبر جميع المواد الدراسية لنفس الصف الدراسي 

اإلسـالمية ،   وضع معايير محددة الختيار اآليات الكريمة ، واألحاديث الشريفة في محتوى كتب التربيـة                . 3
بحيث تتالءم مع مطالب النمو العقلي والنفسي للمتعلم في كل صف دراسي ، وأن تحمل وجه داللة مباشـر    

بحيث تكون اآليات الكريمة ، واألحاديث الشريفة المختارة تعين المـتعلم علـى             . على الفكرة المعروضة    
) 9 ، 2004المـسهلي ،  (العمل بمقتضاها التعلم بسهولة وتكون قريبة من إدراكه ؛ كي يستطيع استيعابها و       

.  
تضمين الكتب القضايا والمشكالت المعاصرة ذات العالقة بكل مرحلة دراسـية ، حتـى ال يبقـى الطلبـة        . 4

فالطالب المسلم يواجه في الوقت الراهن العديد من        . بمعزل عما يدور في مجتمعهم وفي العالم من حولهم          
. وهو بحاجة أن يعرف أحكام اإلسالم فيها كي يلتزمها أمراً ونهيـاً          المستحدثات في شتى مجاالت الحياة ،       

وينبغي على مناهج التربية اإلسالمية أن تستجيب للمتغيرات المعاصرة في شتى مجاالت الحياة انطالقاً من               
صالحية اإلسالم ـ وهو المعين الذي تنهل منه كتب التربية اإلسالمية ـ لكل زمان ومكان ، وذلك علـى    

ال سيما في المواضيع ذات الطابع الفقهـي        .  يسمح للمشكالت والقضايا المعاصرة أن تظهر في ثناياه          نحو
 )  2003البوسعيدي ، (

إن محتوى كتب التربية اإلسالمية ينبغي أن ال يكون ساحة تتجاذب           : عدم االنحياز إلى آراء وأفكار معينة        . 5
ختالفات ، وتتسيد فيها التفسيرات والتوجيهـات البعيـدة   فيها اآلراء واألفكار ، وتموج فيها الصراعات واال 

ألن اإلسالم دين في كل جوانبه يسر ، وفـي كـل            . عن األدلة الشرعية ، انتصاراً لهوى أو تعصباً لرأي          
أحكامه رحمة ، فال ينبغي على معدي المنهاج ومطوريه أن يضيقوا واسعاً ، أو أن يتهاونوا في حكم ؛ فال                    

أما بعض المناقشات والترجيحات والمناظرات التخصصية فإن الكتب المدرسية ليـست           . تفريط وال إفراط    
 .المجال المناسب لها ؛ ألن في أركان اإلسالم وقواعده ومبادئه غناء وكفاء لطالب مراحل التعليم العام 

ائـق  ألن التجديد في طر   . عدم االقتصار على نوع واحد من طرائق عرض المحتوى وأساليبه في الكتب              . 6
وأساليبه في مقررات التربية اإلسالمية أمر مهم يستمد أهميته من نتائج البحوث التربويـة        عرض المحتوى 

لقد دأب معدو مناهج التربية اإلسالمية منذ وقت طويـل          . والنفسية وتطبيقاتها في مجال المناهج الدراسية       
القرآن الكـريم  : ( ات معينة ، هي إلى عرض المحتوى المعرفي في كتب التربية اإلسالمية من خالل وحد       

تالوة وتفسيراً وحفظاً ، والحديث الشريف ، والعقيدة ، والفقه ، والسيرة المطهرة ، واألخالق والتهذيب ،                 : 
ومع أهمية هذا األسلوب في عرض المحتوى ، إال أن هناك العديد من األساليب التـي يمكـن أن      ) والنُّظُم  

 :ومن بين هذه األساليب . فاهيمه المختلفةتمثل منطلقات لعرض المحتوى بم
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حفظ النفس ، وحفظ الدين ، وحفـظ  : (أن يعرض المحتوى انطالقاً من مقاصد الشريعة اإلسالمية ، وهي     •
 )2004المقبالي ، ) (العقل ، وحفظ النسل ، وحفظ العرض 

نـسان بربـه ، عالقـة    عالقة اإل: (أن يعرض المحتوى انطالقاً من قاعدة االرتباطات والعالقات ، وهي   •
اإلنسان بنفسه ، عالقة اإلنسان بمجتمعه ، عالقة اإلنسان بغيره في العالم ، عالقة اإلنسان بالكون المحيط                 

 ) .به

أن يعرض المحتوى انطالقاً من التصنيف المستخدم في تقسيم موضوعات القرآن الكـريم الـواردة فـي                  •
  .الكتب والمعاجم المفهرسة له ولموضوعاته 

وإذا ما أريد التخطيط لمشاركة المعلمين والمشرفين التربويين في         .  عملية التطوير إلى المتخصصين      اسناد . 7
تحديد جوانب التطـوير  ) 19 ، 2002(تطوير المنهاج ، وتجنب المشكالت الناجمة عن ذلك يقترح عبد اهللا    

 يتوقع مشاركتهم على تـأليف  التي يراد للمعلمين والموجهين المشاركة في تنفيذها من البداية ، وتدريب من      
الكتب المدرسية من خالل دورات تعقد لذلك ، وتدريب المعلمين والموجهين على تنفيذ الكتاب المطـور ،                 
. وتدريبهم أيضاً على تقويم الكتب المدرسية الجديدة بوسائل التقويم المختلفة من خالل الدورات التدريبيـة                

متخصصين على عملية التطوير قبل تـدريبهم وتـأهيلهم لهـذه         وعلى كل األحوال يجب عدم اقحام غير ال       
 .المهمة ، والتحقق من اكتسابهم الخبرات الالزمة لها 

أن تكون المناهج المطورة مدعومة ببرامج حاسوبية ، وحقائب تعليمية ، ووسائل ومواد ذات صلة بالمـادة            . 8
فيذ الدروس التي تشتمل عليها تلك الكتـب        التعليمية المتضمنة في الكتب ؛ حتى يستعين بها المعلمون في تن          

مع تدريب المعلمين والمشرفين على أساليب تدريس هذه الكتب واستخدام أدلتها ، وتزويدهم باإلرشادات              . 
 .والتوجيهات الكافية لذلك من خالل الورش والدورات التي ينبغي أن تعقد لهذا الهدف 

ى الكتاب أحد العوامل المؤثرة في الموقـف التعليمـي          حجم محتو :  أن يكون حجم محتوى الكتاب مالئماً        . 9
أن الوضع المثالي يقتضي أن يكون حجـم        ) 161 ،   160 ،   2004(التعلمي ، ويشير عبد اهللا والعياصره         

. المحتوى مالئماً ؛ بحيث ال يصاب المتعلمون باإلحباط نتيجة لطوله ، وال بالملل والتراخي نتيجة لقصره                 
، وطبيعة مادة   ) عدد الحصص األسبوعية  (الئماً لعمر المتعلم ، والوقت المتاح للتعلم        لذلك ينبغي أن يكون م    

حتى يتم تفادي التفاوت بين الكتب الدراسية فـي المقـرر الواحـد ،             . التعلم من حيث السهولة والصعوبة      
لمقررة من حيث   وهو ما أكدته إحدى الدراسات اإلقليمية العربية التي بينت وجود تفاوت كبير في المناهج ا              

المركـز العربـي للبحـوث      (المحتوى ، وعدد الموضوعات ، والحجم ، والوزن المخصص لكل مقـرر             
  )5هـ ، 1422/1423التربوية لدول الخليج ، 

 
  :توصيات الخاتمة وال

      بينت هذه الورقة مفهوم تطوير المنهاج ، والفرق بينه وبين تغيير المنهاج أو تحسينه ، ثم بينـت أسـباب                   
الجوانب التي يفترض أن تخـضع للمراجعـة والتطـوير          وبعد ذلك عرضت    . التطوير ودواعيه بصفة عامة     
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طبيعـة التحفظـات والتوجـسات التـي        وناقشت  . في مناهج التربية اإلسالمية     ) التحسين(الشامل أو الجزئي    
ات ال ينبغي أن تمثل أسـباباً   ، مبينة أن تلك التحفظ هايبديهـا كثير من التربويين والمفكرين على عملية تطوير  

  .للعزوف عن عملية التطوير 
 أن الضوابط واالعتبارات المنهجية والموضوعية التي ينبغـي       وحاولت هذه الورقة أن تحدد مجموعة من

لوضع الحالي لمناهج التربية اإلسـالمية فـي مجمـل    ثم عرضت بشكل عام ل. تتم عملية التطوير في ضوئها    
وقـدمت بعـض   .  يستدعي تطـويراً عـاجالً وملحـاً     وخلصت إلى أن هذا الوضعواإلسالميةالدول العربية  

  .تاب في مناهج التربية اإلسالمية تطوير محتوى الكالمقترحات اإلجرائية التي يمكن أن تكون مفيدة في مجال 
  :     وفي ضوء ما خلصت إليه هذه الورقة فإنها توصي بما يلي 

لمناهج التربية اإلسالمية حتى تواكب المتغيرات العالمية والمحليـة فـي شـتى        ضرورة التطوير المستمر     •
 . مجاالت الحياة 

إدراك المخططات التي تستهدف تغييرات محددة في مناهج التربية اإلسالمية لفائدة جهـات لهـا أهـداف                  •
 .وغايات تحقق لها مصالح خاصة ، والعمل على التصدي لها وتفويتها 

ناهج التربية اإلسالمية كل ما من شأنه أن يعرف المتعلم بأركان دينه وأصـوله ،               الحرص على تضمين م    •
دون اختزال لموضوعات من المفروض أن تعرض بتمامها ، أو حذف لموضوعات من المفـروض أنهـا            

 .تمثل أهمية كبيرة في البنية المعرفية اإلسالمية 

 أن تتم عملية     المنهجية والموضوعية التي ينبغي    الضوابط واالعتبارات التزام القائمين على عملية التطوير       •
التطوير في ضوئها ، السيما االلتزام بمصفوفة واضحة للمدى والتتابع دون انتقـاء ، وبـصورة منهجيـة          

 .تحقق التكامل الرأسي واألفقي 

لتربيـة  إجراء المزيد من الدراسات والبحوث المتعلقة بالجوانب المختلفة التي تستدعي تطويراً في مناهج ا              •
 .الدراسات الميدانية ، وعلى تحليل الكتب في ضوء معايير محددة  اإلسالمية ، مع التركيز على

  
  :المراجع 

 ، بحث   االتجاهات الحديثة في بناء مناهج التربية الدينية اإلسالمية       ) . 2003(إبراهيم ، مصطفى عبد اهللا       . 1
 .ر مقدم إلى اللجنة العلمية الدائمة للتربية ، جامعة األزه

 .دار الفالح :  ، الكويت المناهج الميسرة. ) 2001(أبو جاللة ، صبحي حمدان  . 2

تقويم كتب التربية اإلسالمية بالمرحلة الثانوية في ضوء القضايا         ) . 2003(، قيس بن المرداس      البوسعيدي . 3
 . ، جامعة السلطان قابوس ، كلية التربية رسالة ماجستير غير منشورةالمعاصرة ، 

ممدوح سليمان ، وبهاء الدين النجار ، ومنـصور         :  ، ترجمة    نظرية المنهج ) . 1987( جورج   بوشامب ،  . 4
 .الدار العربية للنشر والتوزيع : عبد المنعم ، القاهرة 
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دار :  ، الريـاض     دراسة مقارنة عن التعليم الياباني والتعلـيم األمريكـي        ) . 1998(بوشامب ، إدوارد     . 5
 .المعرفة للتنمية البشرية 

تحديات تغيير المناهج الشرعية في العالم اإلسالمي ، بحـث مقـدم إلـى              ) . 2007( ، شريف علي     حماد . 6
 4 / 3-2الجامعة اإلسالمية ، في الفترة من       /  ، في كلية أصول الدين     مؤتمر اإلسالم والتحديات المعاصرة   

 /2007.  

 :ة في  ، مقالجدل السياسي والمعرفي في تغيير المناهج) . 2004(الخطيب ، معتز  . 7
www://http .26/1/2009: Date/  exeres/NR/net.  aljazeera 

 .islamonline : ، مقالـة فـي   تغيير المناهـج بين جدل الداخل والخـارج ) . 2004(الدغشي ، أحمد   . 8
2009 /1/22: Date/  satelillite article /servlet/net/www:/http 

دار :  ، القـاهرة     تنظيمات المناهج وتخطيطهـا وتطويرهـا     ) . ت.د(سعادة ، جودت وإبراهيم ، عبد اهللا         . 9
 .الثقافة للنشر والتوزيع 

 .دار الفالح :  ، الكويت 3 ، طالتربية اإلسالمية وطرق تدريسها) . 1989(الشافعي ، إبراهيم  . 10

الـدار العربيـة    :  ، القـاهرة     ي بين النظرية والتطبيق   تعليم الدين اإلسالم  ) . 1993(شحاته ، حسن     . 11
 .للكتاب 

  .2005/ فبراير  / 9، األربعاء الموافق ) 9570(العدد  ) .2005( صحيفة /الشرق األوسط . 12

 .iproton : ، مقالـة فـي   مناهجنا التعليمية بين التطوير والتغييـر ) . 2009(الشهري ، عبد اهللا   . 13
. 09 20/1/27: Date/  news/KSU/netwww://http     

 
 

بناء منهج لتعليم الثقافة اإلسالمية لطالب مرحلة ما بعد التعليم          ) . 2005(طنطاوي ، مصطفى عبد اهللا       . 14
األساسي بسلطنة عمان في ضوء األسس والمعايير الالزمة له وأثره في تحقيق بعض أهدافه مقـدم إلـى                  

منـاهج التعلـيم   (السابع عشر للجمعية المصرية للمنـاهج وطـرق التـدريس    المؤتمر العلمي السنوي  
  . 167 ـ 1 ،2005/ يوليو / 27-26 ، القاهرة ، من )والمستويات المعيارية

 ،  معايير منهج التربية اإلسالمية لدولة اإلمارات العربيـة المتحـدة         ) . 2006(عارف ، نصر محمد      . 15
 .جامعة زايد 

الصعوبات التـي تواجه عملية تطوير المنهاج ، بحث مقـدم          ) . 2002(الح  عبد اهللا ، عبد الرحمن ص      . 16
   .2002ابريل /سلطنة عمان /  ، مسقط ندوة تطوير التعليم الثانويإلى 

دار البشير للنـشر  :  ، عمان 2 ، ط المنهاج الدراسي رؤية إسالمية   ) . 2001(عبد اهللا ، عبد الرحمن       . 17
 .والتوزيع 

محتوى كتـاب التربيـة اإلسـالمية والعوامـل     ) . 2004(لعياصره ، محمد  عبد اهللا ، عبد الرحمن وا      . 18
  .186 -159، ) 1(24 ، تونس ، المجلة العربية للتربيةالمؤثرة فيه ، 
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 ، الـسعودية ، الـسنة   مجلة الحج والعمرةمناهجنا الدينية وخطابنا الديني ،   ) . 2002(عمارة ، محمد     . 19
  .77-74، ) 4(، العدد ) 57(

مجلة الدراسات التربوية   معالم النظرية التربوية في اإلسالم ،       ) . 2007( محمد عبد الكريم   العياصره ،  . 20
  .33-1، ) 1(1 ، جامعة السلطان قابوس ، والنفسية

  :17/2/2004 ، مقابلة في تغيير المناهج) . 2004(الفرحان ، اسحق أحمد  . 21
 assabeel. info/inside/article/  Date: 26/1/2009 . http://www 

 .عالم الكتب :  ، القاهرة تطوير مناهج التعليم) . 1995(اللقاني ، أحمد حسين  . 22

 .دار الفكر العربي :  ، القاهرة مناهج التربية أسسها وتطبيقاتها) . 1998(مدكور ، علي أحمد  . 23

 ، الـسعودية ، الـسنة    والعمرةمجلة الحجنغير أو ال نغير مناهجنا ،    ) . 2002(مرتاض ، عبد الملك      . 24
  .81-80، ) 4(، العدد ) 57(

دراسة متكاملـة  : ، وثيقة مرجعية ) هـ 1422/1423( المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج    . 25
 .المتوسطة في التربية اإلسالمية / للكفايات األساسية للمرحلة اإلعدادية 

تربية اإلسالمية بالحلقة األولى من التعلـيم األساسـي         تقويم محتوى كتب ال   ) . 2004(المسهلي ، ليلى     . 26
 ، جامعة السلطان قابوس ، كلية       رسالة ماجستير غير منشورة   فـي ضوء معايير اختيار اآليات القرآنية ،        

 .التربية 

مقاصد الشريعة الواجب توافرها في محتوى كتب التربية لمرحلتي التعلـيم       ) . 2004(المقبالي ، رابعة     . 27
 .  ، جامعة السلطان قابوس ، كلية التربية رسالة ماجستير غير منشورة. لثانوي األساسي وا

 ، السعودية ،    مجلة الحج والعمرة  ال بد من مناهج جديدة لواقع جديد ،         ) . 2002(الموسى ، علي سعد      . 28
  .83-82،) 4(، العدد ) 57(السنة 

 ،  والبالد اإلسـالمية    في الحكومات  نحو التربية اإلسالمية الحرة   ) . 1980(الندوي ، أبو الحسن علي       . 29
 .مؤسسة الرسالة :  ، بيروت 3ط

 دار الدعوة :  ، الرياض طريق البناء التربوي اإلسالمي) . 1988(النشمي ، عجيل  . 30

 ، مادة تدريبيـة ألعـضاء       التكامل األفقي والرأسي في المناهج الدراسية     ) . 2004(هريوت ، أندرو     . 31
 ، مـسقط ،  2004/ ديـسمبر   / 22-20ة العمل التي أقيمت مـن  المناهج في سلطنة عمان ، ضمن ورش  

 .سلطنة عمان 

 ، مـادة تدريبيـة ألعـضاء        التكامل األفقي والرأسي في المناهج الدراسية     ) . 2004(هيلسم ، جون     . 32
 ، مـسقط ،  2004/ ديـسمبر   / 22-20المناهج في سلطنة عمان ، ضمن ورشة العمل التي أقيمت مـن    

 .سلطنة عمان 

 .مكتبة األنجلو المصرية :  ، القاهرة تطوير المناهج) . 1977(، حلمي أحمد الوكيل  . 33
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34. Reid, (1999). Curriculum as Institution and Practice, New Jersey. Lawrence 

Erlbaum. 
35. Taba, H.(1962). Curriculum Development, Theory and Practice, New York, 

Harcout, Brace & Word, Inc. 
 
 
 
 

)رؤية من الداخل : ( تطوير مناهج التربية اإلسالمية   
محمد عبد الكريم العياصره. د  

 ملخص
 

     تهدف هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على موضوع مهم يدور حول تقديم رؤية لتطـوير منـاهج                   
ص مجموعة مـن األفكـار    التربية اإلسالمية ، تقوم على تناول جوانب الموضوع بالمناقشة المعمقة ثم استخال           

ومن الجوانب التي تسعى هـذه الورقـة        . وتحليلها ، إلى جانب تحليل الوثائق واآلراء التي تتعلق بالموضوع           
  :إلـى تناولها بالبحث والنقاش والتحليل 

  .أسباب التطوير ودواعيه  •
  ) :الجدل المشروع( تطوير مناهج التربية اإلسالمية  •

  .ن أن يتم فيها تطوير مناهج التربية اإلسالمية الجوانب والمجاالت التي يمك . 1
  .التحفظات التي يبديها التربويون على عملية تطوير مناهج التربية اإلسالمية  .2

هل تستدعي تلك التحفظات العزوف عن تطوير مناهج التربية اإلسالمية ؟ وهل الوضع الحالي لمناهج                . 3
  . تطويراً بالفعل ؟ التربية اإلسالمية في مجمل الدول المستهدفة يستدعي

الضوابط واالعتبارات المنهجية والموضوعية التي ينبغي أن يجري تطوير مناهج التربية اإلسـالمية فـي                •
  .ضوئها 

  .مقترحات لتطوير محتويات الكتب في مناهج التربية اإلسالمية  •
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، قسم منى العوادي. د. لفنيةجودة نتاجات الطلبة في ضوء رؤية معاصرة لتطوير مناهج التربية ا .7
 .التربية الفنية، كلية التربية، جامعة السلطان قابوس

 
 
 

  جودة النتاجات الفنیة للطلبة

   في ضوء رؤیة معاصرة لتطویر مناھج التربیة الفنیة

  

  

  إعداد

منى عاید العوادي / الدكتورة   
mawadi@squ.edu.om  

 
قسم التربیة الفنیة/ كلیة التربیة  

لطان قابوسجامعة الس  
 
 
 
       
 
 

:  بحث مقدم إلى  

  

: ندوة قسم المناھج وطرق التدریس تحت عنوان  

"ندوة المناھج الدراسیة رؤى مستقبلیة"   

mailto:mawadi@squ.edu.om
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 قسم المناھج وطرق التدریس 
جامعة السلطان قابوس/ كلیة التربیة  

2009مارس16-18   
سلطنة عمان/ مسقط  

 
 

 
  
  

  :إلیھاخلفیة الدراسة والحاجة 
  :مقدمة

  

      یشھد عالم الیوم تقدمًا واسعًا في المجال العلمي والتكنولوجي وظھور مجتمع المعرفة، إضافة إلى إنتاج  

المعرفة وصناعتھا والذي لھ أثره البالغ على ما تقوم بھ المؤسسات التعلیمیة من جھود بمختلف أنواعھا ومجاالتھا 

ھذا التغیر .  ھذا التقدم، والتغیر السریع، والتكیف معھوأنشطتھا، ولم تكتف بذلك بل أصبحت مسؤولة عن مواكبة

إن لھذا التغیر سریع . الذي شمل مختلف المیادین االقتصادیة، والتقنیة، واالجتماعیة، والثقافیة والناجم عن العولمة

سان أثر كبیر على الحیاة، من جھة وأسالیب العمل واإلنتاج من جھة أخرى، والذي أثر على مفھوم عالقة اإلن

بالموارد، وكیفیة استغاللھا، كما تأثرت الكثیر من القیم اإلنسانیة، واالجتماعیة، واالقتصادیة بھ، مما حدا بدول 

العالم إلى إعادة النظر في نظامھا التعلیمي باعتباره الوسیلة الفاعلة في مواجھة ھذه المتغیرات العالمیة، وذلك 

ي مواجھة التنافس االقتصادي في ظل العولمة، وإعداد متعلم بھدف تكوین المواطن ذي القدرات الفعالة ف

بمواصفات تؤھلھ مواصلة التعلیم في أي مكان في العالم، ومراعاة احتیاجات سوق العمل إلى مھارات ذات 

مواصفات معینة، وھذا مما جعل المجتمعات اإلنسانیة تتنافس من اجل تجوید نظمھا التعلیمیة واالرتقاء بمستوى 

  ). 2001، أللقاني ومحمد 2007، بدح 2003احمد  (أدائھا

       تعد الجودة من المفاھیم التي شاعت الكتابات عنھا في العقود األخیرة، وأضحت من المفاھیم األكثر انتشارًا 

فیما یتعلق بتطویر أسالیب العمل في مختلف المجاالت، وعلى الرغم من حداثة استخدام مصطلح الجودة في علوم 

رة واالقتصاد والتربیة فانھ یعد من المفردات األصیلة التي جاء التأكید علیھا من خالل ألفاظ قرآنیة ونبویة اإلدا

ورد اإلتقان، والسداد، واإلتمام، واإلكمال، واإلحسان، وكذلك : متنوعة تخالف الجودة لفظًا وتطابقھا معنى، ومنھا

:  العمل، مثل قول رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلموإحسانتقن  العمل المإلى النبویة الشریفة الدعوة األحادیثفي 

، وكل شيء ھنا تفید " على كل شيءاإلحسان اهللا كتب إن: "، وقولھ" یتقنھأن عمال أحدكمعمل إذا  اهللا یحب إن"

   ).2004ألصوافي، (اإلتقان  من أعلى مرتبة واإلحسانالعموم، 

متأثر بالمدخل (ى توجھین رئیسیین احدھما منحى النظم یرجع تفسیر مفھوم الجودة في الوقت الحاضر إل

، ویرى )2007خلیل،) (بتحسین اإلدارة والقیادة ونمط الحیاة(، واألخر منحى ثقافة الجودة )الصناعي للجودة
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التركیز على المعتمد : أن ھناك ثالثة مفاھیم تشكل إطارًا واحدًا لمفھوم الجودة تتمثل في) 2007(دوابشة 

، والتركیز على القیمة التي تؤخذ على اعتبار كلفة المنتج، )المنتج(، والتركیز على مطابقة المطلوبات )المستفید(

كما وتشیر إلى االمتیاز والدقة أو مطابقة العمل، وإنھا تعني الحصول على اكبر معدل من الرضا، مقابل اقل 

یشیر إلى ما تسعى الجودة إلى تحقیق أقصى فإنھ ) 2006(أما طعیمة . معدل استھالك لمدخلي العملیة اإلنتاجیة

درجة من األھداف المتوخاة للمؤسسة، والتحسین المتواصل في األداء والمنتج وفقًا لألغراض المطلوبة، 

إن الجودة تدل على ) 1998(كما وأشار طاھر . والمواصفات المنشودة بأفضل طرق، واقل جھد، وتكلفة ممكنتین

یزات التي تتعلق بالخدمة وفاًء باحتیاجات المستفیدین الظاھرة والكامنة، وأنھا مجمل السمات والخصائص والمم

تدل على درجة صالحیة الشيء دون أن تعني األفضل أو األحسن، فھي مفھوم نسبي یختلف تحدیده باختالف 

ت أو ل قفإذاوجودة المنتج ھي مطابقة المنتجات المصنوعة بالمواصفات الموضوعة، . الجھة المستفیدة منھ

نظرًا ألھمیة ذلك فانھ البد من واألداء، دم كفاءة على ع الجودة عن المواصفات فھذا مؤشر انخفض مستوى

  :اإلشارة إلى الجودة وكما یأتي

 . مع احتیاجات المستفیدینق ھي التطاب الجودةإن •

 .إن الجودة ھي المنع والوقایة، ولیست مجرد اكتشاف األخطاء •

 .طأ، أو الخلو من العیوبإن معیار الجودة ھو الالخ •

 .إن مقیاس الجودة ھي التكلفة •

 الجودة، منھا معدة مداخل لمفھو) 2001( الذي ورد في العقیلي )   ( David Gravinوقد قدم دافید جرافن

المفھوم المبني على المنتج، والذي یرى إن الجودة ھي مواصفات أو خصائص یمكن قیاسھا ووضعھا في صورة 

ومنھا أیضا المفھوم المبني على التصنیع، والذي یرى إن الجودة ). النتاج الفني(عتمد علیھا تصمیم معاییر قیاسیة ی

ھي التوافق مع المواصفات والمتطلبات المطلوبة، والمواصفات تكون متعلقة بالممارسات التصنیعیة والتشغیلیة 

مواصفات فإنھ یعتبر انخفاض في مستوى والھندسیة، ویتم تحدیدھا من خالل التصمیم، وان أي انحراف عن ھذه ال

الجودة، ویتم قیاس الجودة طبقا للمعاییر الموضوعة بواسطة المنظمة، ویمكن للمنتج أو الخدمة أن تحصل على 

  .      االمتیاز في الجودة طالما كانت مطابقة للمواصفات

الحیاة المعاصرة، إذ یقوم بالدور الفعال في        یعد التعلیم العالي امل الشعوب ، فمن خاللھ تتقدم وترقى في سلم 

األنشطة الحیاتیة سواء السلوكیة، واالجتماعیة، أو الصناعیة من خالل ما یقدمھ من برامج لخدمة المجتمع، كما 

وتسھم الجامعات بشكل مباشر في تنمیة اقتصاد المجتمع، واستخدام ثرواتھ، وتنشیط مؤسساتھ بما تخرجھ من 

 تطویر وسائل اإلنتاج، لذا تعد الجامعة من أھم ركائز التقدم االقتصادي واالجتماعي التي تحقق كفاءات قادرة على

  ). 1997شمیث وفانجا، (الرفاھیة والرخاء للمجتمع الذي تخدمھ 

  

  :فكر الجودة وأبعاده في التعلیم العالي
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  :ثة أبعاد ھي تبنت مؤسسات التعلیم العالي في مختلف دول العالم فكر الجودة ومن خالل ثال

  .وھو تمسك المؤسسة بالمعاییر والمستویات المھنیة والبحثیة األكادیمیة: البعد األكادیمي - 1

 للمجتمع الذي توجد فیھ ةوھو تمسك المؤسسة بإرضاء حاجات القطاعات العامة المكون: البعد االجتماعي - 2

 .وتخدمھ

للطلبة من خالل التركیز على حاجاتھم وھو تمسك مؤسسة التعلیم العالي بالنمو الشخصي :البعد الفردي - 3

 .)2001العقیلي، (المتنوعة 

إن جودة العمل الجامعي تتأثر بثالث مجاالت ھي المجال التعلیمي، والمجال ) 2007(ویرى السعد ومنھل 

البحثي، والمجال اإلداري، حیث یھتم المجال األول أساسا بالطلبة بصفتھم المخرج النھائي للمؤسسة الجامعیة، 

  . التعلمیة-ھم یمثلون ناتج العملیة التعلیمیةو

       أما بالنسبة لجامعة السلطان قابوس فقد تبنت فكر الجودة في الفترة القریبة الماضیة ساعیة إلى تحقیق األداء 

الجید في جمیع المجاالت، مركزة جھودھا على مواكبة المتغیرات في سوق العمل، وتلبیة االحتیاجات الحقیقیة 

ق، وساعیة إلى زیادة القدرة التنافسیة في مجاالت التطویر والتحدیث والبحث، من خالل االستمرار في تقییم للسو

  .األداء بھدف إزالة الجوانب غیر الفعالة في األداء الجامعي للعمل على زیادة كفاءة الخریج

حصول على االعتماد األكادیمي        أما مایخص كلیة التربیة فھي بدورھا أیضًا تبنت فكر الجودة ساعیة لل

منطلقة من العدید من األھداف، والتي تسعى من خاللھا إلى منھا قیاس مدى جودة التعلیم، لالرتقاء بمستوى األداء 

األكادیمي، من خالل ممارسة الشفافیة في األداء األكادیمي، وتعزیز البحث العلمي، واالرتقاء بالخدمات المھنیة، 

جودة، فتتمثل في تعلم الطلبة عن طریق برامج المقررات، وعن طریق البرامج البحثیة، أما محاور تدقیق ال

وعقد العدید من اللقاءات التي تناولت . وخدمات الدعم الطالبي، وأبحاث العاملین، والصناعات، وخدمة المجتمع

 وتطرق 22/10/2008 موضوع الجودة، ومنھا سمنار تدقیق الجودة بجامعة السلطان قابوس، والذي عقد بتاریخ

إلى اإلجابة عن تساؤالت عدیدة تخص الجودة والمتعلقة بالبرامج وكیفیة تحدیثھا والمنھج المتبع ووصف اآللیات، 

عیسان، (وتوصیف المقررات، وجودة األداء التدریسي، وآلیة تقویم الطالب، والتدریب المیداني في البرامج 

2008. (  

  

  

  

  

  :ة الفنیةالجودة في مناھج قسم التربی
        تعد المناھج الدراسیة إحدى محاور تدقیق الجودة في كلیة التربیة بصورة عامة، وبقسم التربیة الفنیة 

إن التركیز على جودة العملیة التعلیمیة یبدأ من خالل المناھج، وان جودة ) 2007(بصورة خاصة، ویرى شحادة 
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، ووضوح غایتھا، وإمكانیة تحقیقھا، وواقعیتھا في تلبیة رغبات المناھج الدراسیة تتمثل في االھتمام بمحتویاتھا

، إلى جانب االھتمام المتمثل بجودة طرق التدریس، )الطالب، أولیاء األمور، مؤسسات المجتمع(المستفیدین 

ووسائل، وأسالیب التقویم التي یجب أن تكون أولویتھا دائما العمل على  تحقیق التحسن المستمر في عملیتي 

تعلیم والتعلم الموجھ إلى تطویر قدرات ومھارات الطلبة على نحو متواصل، والذي سیجنب الھدر الھائل الذي ال

یحصل في الموارد فیما بعد، وإن توفر خصائص معینة في المناھج الدراسیة البد وان یكون لھا انعكاس على 

رج، وھو ما یشیر إلى أھمیة وجود تخطیط مستوى أداء الطلبة، وبدوره ینتقل أثره على مستوى أدائھم بعد التخ

  .متقن یستند لمعاییر الجودة ویتبع ذلك تنفیذ التخطیط بشكل دقیق في ظل متابعة دائمة ومستمرة

فجودة المنھج في ھذا اإلطار تعني تعلما من اجل التمكن، أي تمكین الطالب من قبل معلمھ لیصل إلى مستویات 

 الذي ورد في أللقاني (Mc Neil)وقد لخص ماك نیل . ت األداء المرجوةمتقدمة ومتمیزة محققًا بذلك مؤشرا

  :العناصر الرئیسیة في إستراتیجیة التدریس الخاصة بالتعلم من اجل التمكن على النحو التالي) 2001(ومحمد 

  .أن یفھم المتعلم طبیعة المھمة والخطوات التي تتبع من اجل تعلمھا -

 .ةددة الخاصة بالمھمة التعلیمیأن تصاغ األھداف التعلیمیة المح -

 .أن یقسم الموضوع إلى وحدات تعلیمیة صغیرة، وان یتم االختبار عند نھایة كل وحدة -

 .تقدم التغذیة الراجعة عن األخطاء والصعوبات التي یقع فیھا أو یواجھھا المتعلم -

 .   إیجاد طرق لتغییر الزمن الخاص بتعلم كل المتعلمین -

ور العملیة التعلیمیة في الجامعة، وھو المستفید األول منھا، فان جودة أداء الطالب ھي  وبما أن الطالب ھو مح

وصولھ إلى أعلى مرحلة من اإلعداد، واالستمرار بالمحافظة على ھذا المستوى، والتجدید واالبتكار فیھ، من 

غ المستوى الذي تسعى الجامعة خالل تھیئة المنھج  للظروف المواتیة لالبتكار واإلبداع، والتي تحفز الطالب لبلو

  .لتحقیقھ، ولكسب ثقة المجتمع المحلي، واإلقلیمي، والعالمي في مخرجاتھا التعلیمیة

        وجودة الطالب تعني جودة في المفاھیم واالتجاھات والقیم والمھارات المعرفیة المواكبة ألحدث التطورات 

افیة، وجودة في المھارات البحثیة، وجودة في المھارات األدائیة في مجال العلم والمعرفة، وجودة في المھارات الثق

التي یمتلكھا الطالب، والتي تنعكس في نتاجاتھ الفنیة، السیما أن مناھج التربیة الفنیة تتسم مقرراتھا التخصصیة 

د أو أكثر في   مشروع واح- بالصبغة العملیة، ویعتمد تقییم الطالب فیھا بشكل كبیر على ما أنجز من نتاجا فنیا 

  .  حسب الخطط الدراسیة للمقررات-المقرر الواحد 

والمشاریع ھي سلسلة من األنشطة المتنوعة التي یقوم بھا الطالب بمفرده، بعد أن یفھم المفاھیم والمصطلحات 

فیھ، المرتبطة بھا، ویتعلم خطوات العمل التفصیلیة للتقنیات حسب نوعھا وحسب المجال الفني للمقرر الذي ینفذ 

وعن . ویتعلم كیفیة التعامل مع الخامات، وكیفیة استخدام األدوات بكفاءة،  وحسب توجیھ وإرشاد األستاذ المختص

طریق قیام الطالب بالنشاط تحت إشراف معلمھ حیث یتعلم ویكتسب كثیرا من المعلومات، والحقائق، والمھارات، 

ب ھذه األمور جمیعا عن طریق مروره بخبرات مباشرة واالتجاھات في المجاالت الفنیة المختلفة، كما ویكتس
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أن المشروع نشاط ) 2003( الذي ورد في دندش كیتفاعل فیھا مع الموقف تفاعال مباشرا وكامال، ویرى كلبا تری

غرضي تصاحبھ ممارسة عملیة، ویجري في محیط اجتماعي، ویتطلب عمل المشروع مجموعة من الخطوات 

  : ھي

  .یدهاختیار المشروع وتحد - 1

 .االتفاق على خطة المشروع - 2

 .تنفیذ خطة المشروع - 3

 .  تقویم المشروع - 4

 أن یكتسب الطالب المعلومات من مجاالت مختلفة دون التقید - المشروع –ومن مزایا النتاجات الفنیة 

ة بالفواصل القائمة بین المقررات، وبذلك یتحقق الترابط األفقي بین الخبرات المعرفیة والمھاریة والوجدانی

إضافة إلى اكتساب مھارة إدارة الوقت، واالستخدام األمثل للخامات واستخدام البدائل، والعنایة باألدوات 

والمعدات، وتتیح المشاریع الفنیة للطالب حریة التفكیر، واإلقدام بجرأة على العمل والقدرة على اتخاذ القرار 

عالجة األخطاء، واستخدام التكنولوجیا، وربط  لمروعلى االختیار الصائب في العمل، والمرونة في التفكی

المشروع بالبیئة وفق نظرة مستقبلیة، وھذا كلھ یؤدي بالطالب إلى اكتساب قیما كثیرة من خالل المشروعات 

   .التي یقوم بانجازھا مما یتیح  لھ فرصة النمو السلیم

ثیة في قسم التربیة الفنیة، وحسب معاییر  من قبل لجان ثال- المشاریع -       تتم عملیة تقییم النتاجات الفنیة

خاصة بكل مقرر، وحسب أھداف المقرر ورؤیة المتخصص،  فما تمتلكھ النتاجات الفنیة للطلبة من 

مواصفات ھي التي تحدد مستواھا وقدرتھا على التنافس مع نتاجات الطلبة اآلخرین ضمن المقرر الواحد، وما 

تقییم النھائي یمثلھا التقدیر العام بامتیاز عالي أو امتیاز أو  جید جدا تحصل علیھ النتاجات من درجات في ال

  . عالي ھي التي تحدد جودتھا

  

  :األدب النظري والدراسات السابقة

        ومن خالل مراجعة الدراسات السابقة المتعلقة بجودة نتاجات الطلبة، لم تعثر الباحثة على دراسة تبحث في 

ي بشكل مباشر، بل إنھا تبحث في جودة الخدمة التعلیمیة في الجامعات، والجودة في ھذا موضوع البحث الحال

التعلیم العالي، ودرجة إمكانیة تطبیق إدارة الجودة في الجامعات، والجودة في المناھج الدراسیة، وجودة العملیة 

رض بعض من تلك الدراسات وعلینا أن نستع. التعلیمیة، وواقع مخرجات التعلیم العالي في ضوء معاییر الجودة

التي تمحورت حول جودة التعلیم العالي بما فیھ الطالب، واألداء، والمناھج، ومن تلك الدراسات نجد إن دراسة أبو 

التي ھدفت إلى تقدیم إطار لنموذج تقویم جودة برنامج أكادیمي في مؤسسات التعلیم ) 2007(الرب والخوالدة 

لذاتي، وفق معاییر الجودة، ومناقشة مدى فاعلیة المناھج في تحقیق أھداف العالي، باعتماد مبدأ التقویم ا

  :ومخرجات البرنامج، وكما یلي
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  . توافق الخطة الدراسیة مع أھداف البرنامج ومخرجات التعلم-

 وجود خطة تفصیلیة للبرنامج تبین المواد الدراسیة وتصنیفھا وتسلسلھا وتوضح عدد ساعات الدراسة -

 .      الطالب لكل مادةالمتوقعة من 

 .      استناد الخطة إلى مرجعیات محلیة وعالمیة-

 .       تغطیة الخطة لحقول المعرفة المختلفة في التخصص-

 .      انعكاس نشاط البحث العلمي ألعضاء ھیئة التدریس على محتویات المواد-

ف العام واألھداف التفصیلیة، ومخرجات الوصف العام للمادة، والھد:  وجود خطة تفصیلیة لكل مادة تتضمن-

  . التعلم، والمحتویات، والجدول الزمني للمحاضرات، وأسالیب التقویم، والكتاب المقرر، والمراجع المساندة

قدرة الطلبة :  الطلبة ومنجزاتھم مثلمكما وتطرقت الدراسة إلى مناقشة معیار تقویم أداء الطلبة، ومعیار تقد

كفاءة أي كفاءة الخریج في انجاز مشروع التخرج ودرجة تقدم الطلبة واكتسابھم على اجتیاز امتحان ال

 في سوق العمل، وأوصت الدراسة نللمھارات الالزمة لكل مستوى، ونجاح انجازات الطلبة الخریجی

بضرورة االھتمام بالتغذیة الراجعة من عملیة التقویم بھدف التحسین والتطویر المستمر للخدمة وصوال إلى 

  .میز األداءت

والتي تناول فیھا أھمیة تطبیق الجودة في التعلیم الجامعي، حیث توصلت إلى أن ) 2007( وجاءت دراسة بدح 

تطبیق الجودة یسمح للجامعة باالرتباط بالمجتمع بصورة أفضل، ویساعدھا في التغلب على مشكالت االنعزال، 

ت الدراسة بضرورة تعمیق االرتباط بین الجامعة ویعالج كثیرا من جوانب القصور في إعداد الطلبة، وأوص

والمجتمع من خالل صیاغة وبناء مناھج التعلیم الجامعي شكال ومضمونا، بما یكفل االرتباط بالبیئة والمجتمع 

المحیط، وحصر احتیاجات سوق العمل من التعلیم األكادیمي والتطبیقي، وتصمیم ھیاكل التعلیم الجامعي ولوائحھ 

  .  ك االحتیاجاتبما یلبي تل

التي ھدفت إلى معرفة إدارة الجامعات العربیة وفق معاییر الجودة الشاملة، بما ) 2007(أما دراسة المحیاوي 

تسھم من تحقیق مستوى عال من الجودة في مخرجات التعلیم العالي، ووصفت الدراسة التعلیم الجامعي بوصفھ 

یة ینظر للتعلیم الجامعي على إنھا عملیة إشباع احتیاجات سوق نتاج قوة إنسانیة عالیة الجودة، ووفق ھذه الرؤ

العمل بقوى بشریة یتوقع أن تكون منتجة، وذات قیمة نفعیة في االقتصاد والتنمیة، وتصبح الجودة ھنا بمثابة قدرة 

رص مخرجات الجامعة على اإلیفاء بمتطلبات خطط التنمیة االقتصادیة، كما اعتبرت التعلیم الجامعي یوسع ف

الحیاة، باعتباره وسیلة للتطور االجتماعي، ولھ القدرة على عرض الفرص للجمیع لكي یساھموا في بناء 

وتطرقت الدراسة إلى أن الجودة الشاملة في . المؤسسات االجتماعیة المختلفة، ویتمتعوا بمزایا المجتمع المتطور

  .التعلیم الجامعي تؤسس على جودة عناصر عدة أو معاییر

ودة الطالب احد العناصر الرئیسة لتطبیق الجودة الشاملة في التعلیم الجامعي ھو العمیل الجامعي، ویمكن وتعد ج

  :قیاس جودتھ وفق المعاییر التالیة
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  قدرة الطالب على الخلق واإلبداع واالبتكار -

 التفوق وامتالك العقل الناقد -

 القدرة على المشاركة في النقاش النقدي الذاتي -

 ب بذاتھ وبتكاملھاستقالل الطال -

 البناء المتكامل لشخصیة الطالب التي تمكنھ من حسن اختیار مجال الدراسة -

 القدرة على إدراك ما وراء حدود العقل المعرفي -

 سالمة الجسم من العاھات والعیوب وسالمة العقل واالتزان  -

  :أما جودة المناھج الدراسیة فیمكن قیاسھا وفق المعاییر التالیة

  .جدید لمسایرة التغییر المعرفيالمرونة والت -

 .قدرة المناھج على ربط الطالب بواقعھ -

 .مالئمة المناھج لحاجات الطالب وسوق العمل والمجتمع -

 .القدرة على جذب الطالب وتعزیز دافعیتھم -

 .تكامل األھداف والمحتوى و األسالیب والتقویم -

 .تكامل الجانبین النظري والعملي -

 . كاناتجودة الفصول الدراسیة واإلم -

 التي تعاني منھا الجامعات العربیة، ومنھا تفقد انطلقت من المشكال)  2007( أما  دراسة الوادي والطائي 

عدم التوافق بین مخرجات الجامعات واحتیاجات سوق العمل وخطط التنمیة، ولتحقیق أھداف البحث وإیجاد 

في ) المدخالت، والعملیات، والمخرجات( الجودة الحلول الناجحة للمشكلة اقترح الباحثان نموذجًا لتطبیق نظام

ظل بیئة معینة یتفاعل معھا، وتوصل إلى أھمیة االھتمام بالبیئة الخاصة، إذ إن االھتمام بالطالب والمعلم 

  . والمنھج  ال یقود إلى التمیز و االرتقاء دون االھتمام بالبیئة

م، والبحث العلمي، أو األنشطة األخرى، وشمل التعلیم التعلی: وقام الباحثان بتصنیف العملیات في النظام إلى

عملیة تنفیذ المنھاج ووسائلھا (في محتواه وأھدافھ، وشمل التدریس ) الخطة الدراسیة للتخصص(المناھج 

تحدید االحتیاجات الخاصة للطالب وإرشاده (، وشمل أیضا دعم الطلبة وإرشادھم ) وأسالیبھا وتقییم الطلبة

  : ثالث أبعاد ھي ول مصفوفة الجودة للجامعة من خالل، وقد تنا)ودعمھ

) استھالك المواد والخامات والوقت(تھتم بتحدید خصائص المنتج وان كًال من المالیة : جودة التصمیم -

  .سوف یشارك في تحدید تلك الخصائص للجودة

 .تھتم بمدى حسن مطابقة المنتج مع متطلبات التصمیم: جودة المطابقة -

 ).  مثل كلفة الجودة(تھتم بحسن أداء المنتج وقبولھ ومقارنات الكلف : جودة األداء -
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       وبعد استعراض للدراسات السابقة، تبین إن االھتمام بالطالب، بما یحقق التمیز لھ ال یزال یعد من أولویات 

قانة واالعتماد على العملیة التربویة، ومن بین أھم معاییر الجودة للمؤسسات التعلیمیة، خاصة في عصر اتسم بالت

فالسوق التنافسیة .  العلم والتكنولوجیا، فھي تتمثل في التمیز، والدقة، والسرعة، والجدارة، واإلبداع، والتجدید

قائمة على الجودة والتمیز في اكتساب المعرفة وإنتاجھا في ظل العولمة الحدیثة، وما أفرزتھ من مفاھیم تبنتھا 

القتصاد المعرفي الذي استھدف إثراء عقل اإلنسان وتنویره وتطویره، وزیادة كفاءة التربیة كالتعلیم ألتدبري، وا

  ).   2001أللقاني ومحمد، (العمل من خالل صناعة المعرفة واإلبداع 

كل ذلك یترتب علیھ إعادة النظر في جودة أداء الطالب بشكل عام، وجودة إنتاجھ بشكل خاص، والذي أصبح 

أداء : لیصبح أكثر مواءمة مع متطلبات ھذا العصر الذي رفع شعار. ى إعداده وتأھیلھمحور اھتمام القائمین عل

العمل الصحیح بالشكل الصحیح من المرة األولى، ومع متطلبات سوق العمل في التمیز واإلبداع والتجدید، ولما لھ 

 للمجتمع ووسیلة صناعة من دور كبیر في المساھمة برفع االقتصاد الوطني  ودور حاسم في التنمیة المستدامة

  .نھضتھ

  :  مشكلة الدراسة وأسئلتھا
قدراتھ المعرفیة والمھاریة واإلبداعیة، ودرجة على  تعد النتاجات الفنیة مؤشرا على مستوى الطالب في األداء، و

من  من مفاھیم، ومعارف، وقیم، ومھارات، واتجاھات اكتسبھا البكل ذلك یعكس ما یمتلكھ الط. دافعیتھ لالنجاز

ولكي یستطیع الطالب أن یعایش المستقبل في صورتھ الجدیدة بكل تحدیاتھ العلمیة والتقنیة، .  خالل المنھج

وصراعاتھ الفنیة، فال بد من امتالكھ لمفاھیم، واتجاھات حدیثة ومھارات، وقیم تتسم بالجدة، وتؤمن بثقافة الجودة 

  . تحقیقا إلى مستوى الجودةلترقى بأداء الطالب إلى المستوى المطلوب في نتاجاتھ

  :  من ھنا جاءت ھذه الدراسة لإلجابة على األسئلة اآلتیة

  ما مفھوم جودة النتاجات الفنیة للطلبة وفق أدبیات الجودة؟ - 1

 ما واقع النتاجات الفنیة للطلبة في ضوء معاییر الجودة؟ - 2

  التربیة الفنیة؟ما التصور المستقبلي لجودة النتاجات الفنیة للطلبة من اجل تطویر مناھج - 3

  :أھمیة الدراسة
  : تتمثل أھمیة الدراسة فیما یلي

تساھم في تحقیق االرتقاء بمستوى النتاجات الفنیة من خالل معرفة خصائص الجودة التي ترفع مستوى  - 1

 .   أداء الطالب في جمیع مجاالت التخصص

ة و معالجتھا لتحسین أداء الطلبة تساعد األساتذة المختصین بالكشف عن معوقات الجودة في النتاجات الفنی - 2

  . واالرتقاء بھ إلى التمیز من خالل نتائج عملیة تحلیل واقع النتاجات الفنیة في ضوء معاییر الجودة،

تأتي أھمیة ھذه الدراسة من خالل تأكیدھا على ضرورة تطبیق مفھوم الجودة في مناھج التربیة الفنیة  - 3

 .    عمل الفني بصفة خاصة، وتمیز الطالب بصفة عامةعلى أساس إنھا مطلب أساسي للتمیز في ال
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التوصل إلى مقترحات تساعد في تطویر مناھج المقررات العملیة في قسم التربیة الفنیة لتحقیق الجودة في  - 4

 . نتاجات الطلبة

  :أھداف الدراسة
  :تھدف الدراسة إلى تحقیق مایلي

  .تحدید مفھوم جودة النتاجات الفنیة وفق أدبیات الجودة - 1

 .تحلیل واقع النتاجات الفنیة للطلبة في ضوء معاییر الجودة - 2

 .وضع تصور مستقبلي لرفع من جودة النتاجات الفنیة للطلبة من اجل تطویر مناھج التربیة الفنیة - 3

  :حدود الدراسة
 العملیة  في بعض المقرراتةتقتصر الدراسة الحالیة على الكشف عن واقع النتاجات الفنیة لطلبة قسم التربیة الفنی

مقرر أسس التصمیم،  ومقرر الطباعة، ومقرر : ، والمقررات ھي2008التي طرحھا القسم في العام الدراسي 

  . التشكیل بخامات، ومقرر التصمیم الجرافیكي

  :تحدید المصطلحات
 ى مواصفات أعمال الطلبة المنفذة في مقررات التخصصمستوھي الدرجة المعبرة عن :  الفنیةتالنتاجاجودة 

العملیة، والحائزة على تقدیر عام امتیاز عالي أو امتیاز أو جید جدا عالي وفق للمعاییر الموضوعة من قبل أستاذ 

ى الدقة واإلتقان والتمیز، واإلبداع الظاھر في أعمال الطلبة المنفذة في مقررات مستوالمقرر والتي تعبر عن 

  .المذكورة

  :عینة الدراسة
، حیث تم اختیار مقرر دراسي بالطریقة العشوائیة )2008( للعام الدراسي 1قررات شملت عینة الدراسة أربع م

مقرر ( و )  من السنة األولى –مقرر أسس التصمیم : ( من مجموع المقررات المطروحة في ذلك الفصل وھي

 من –لجرافیكي مقرر التصمیم ا( و )  من السنة الثالثة –مقرر تشكیل بخامات ( و )  من السنة الثانیة –الطباعة 

  ).السنة الرابعة 

  :أداة الدراسة
، )1994، الغانم 2007السعد ومنھل ( استمارة مقابلة مفتوحة تم اعدادھا من خالل االطالع على االدب النظري 

  : وتضمنت مایلي
                                                
1 :المختصون بتدریس المقررات   

15/2/2009 مقرر أسس التصمیم         -محمد علي نصرة  . د  
  مقرر الطباعة-منى العوادي           . د

15/2/2009  مقرر تشكیل بخامات          -حسین عبد الباسط . د  
)تمت المقابلة من خالل الھاتف     (11/2/2009  مقرر التصمیم الجرافیكي   -نزار الراوي          . أ  
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رر؟، ما ما عدد النتاجات الفنیة المنجزة في ھذا المقرر؟، وبماذا تتمثل؟، ما واقع جودة النتاجات في ھذا المق(

مواصفات النتاجات التي تمیزت بالجودة؟، ما مواصفات النتاجات التي لم تصل الى مستوى الجودة؟، ما أسباب 

  )عدم وصول النتاجات إلى مستوى الجودة؟

  :منھجیة الدراسة
 تم استخدام المنھج الوصفي إلجراء الدراسة من خالل االسلوب النوعي لتحلیل البیانات الواردة في استمارة

  .  المقابلة

  

  عرض نتائج الدراسة ومناقشتھا
  

النتائج المتعلقة بالسؤال األول والمتضمن تحدید خصائص جودة النتاجات الفنیة وفق أدبیات : أوال

  .الجودة
تتحدد جودة النتاجات الفنیة بمجموعة من المواصفات الفنیة والجمالیة اإلبداعیة والتقنیة والمھاریة والقیمیة، وكما 

صفات أو خصائص یمكن قیاسھا ووضعھا ) النتاجات(جودة ) 2001(دافید جرافن الذي ورد في العقیلي یراھا 

  .في صورة معاییر قیاسیة یعتمد علیھا

وفي ضوء ما تم استقراؤه وتحلیلھ، یمكن أن نضع مجموعة معاییر ألبرز مواصفات الجودة في نتاجات الطلبة 

  :التي توصلت إلیھا ھذه الدراسة وكما یلي

تشیر ھذه الصفة إلى اإلتقان والدقة في تنفیذ النتاجات الفنیة للطلبة، الناجمة من :  جودة تنفیذ وإنتاج األعمال- 1

إتباع خطوات التنفیذ الصحیحة، ومالئمة التصمیم للتطبیق ولنوع المشروع والتقنیة المستخدمة في تنفیذ العمل، 

إذ أن معیار الجودة الالخطأ أو . لتحكم بالخامة، ومھارات األداءومھارة استخدام العدد واألدوات، والقدرة على ا

في دراستھما عن ) 2007(الخلو من العیوب، ومطابقة التنفیذ لمتطلبات العمل، وھذا ما ذكره الوادي والطائي 

فة مھمة المشكالت التي تعاني منھا الجامعات العربیة، وتتفق مع نتائجھ الدراسة الحالیة في إن المھارة ھي مواص

، في أن )1997شمیث وفانجا، (وكما یراھا معھد الجودة الفیدرالي األمریكي في . لتحدید خصائص جودة النتاجات

في مدى تحسین األداء، وحسن ) المعلم( أداء العمل الصحیح من المرة األولى مع االعتماد على تقییم  ھيجودةال

  .األداء یعمل على تقلیل األخطاء في العمل

وھذه تتضمن سمات اإلبداع واالبتكار، في إنتاج الفكرة والتكوین الفني في نتاجات :  الفكرة اإلبداعیة جودة- 2

 فیھا تكرار ألفكار الطلبة المحیطین بھ، نالطلبة، حیث تظھر األصالة والحداثة في فكرة مشروع الطالب، وال یكو

بان اإلبداع ھو إنتاج شيء جدید وذي قیمة ) 1989(وال مكررة لألفكار الشائعة والتقلیدیة، وكما یرى روشكا 

 بھ الطالب عناصر التكوین لیقدم تألیفا نظمكما وتتضمن سمات االبتكار في  التنوع اإلبداعي الذي ی. وأصیل

 وقدرتھ على االمتداد بحدود الخبرة إلى أفاق ،جدیدا، لھ قیمة بین النتاجات الفنیة األخرى من حیث جدتھ وأصالتھ
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ل الفكرة المبدعة أیضا الكفاءة اإلبداعیة في معالجة العمل الفني وربط عناصره في بناء وترابط جدیدة، وتشم

جدید، واكتشاف عالقات جدیدة، والقدرة على مواصلة اإلبداع والتمیز في جمیع مراحل انجاز العمل، والمثابرة 

  ).  1999م، إبراھی(واالھتمام في انجازه وعدم الفتور، وإنھاء المشروع على خیر وجھ 

إن جمال العمل الفني ینحصر في المقام األول في جمال مظھره الحسي الذي :  الجودة الجمالیة والتذوق الفني- 3

وان لكل نتاجًا فنیًا شكًال عاما یمیزه عن غیره، وان ھذا الشكل ) 2005عباس،(یتجسد من خاللھ ویظھر فیھ 

تتكون من عناصر تشكیلیة تربطھا عالقات وأسس تشكیلیة عبارة عن وحدة متعددة الجوانب، وان ھذه الوحدة 

  ).2002شوقي، (

الخطوط والمساحات واأللوان (إلى جودة في التنظیم الشكلي للعناصر ووتشیر ھذه إلى المواصفات الفنیة الجمالیة 

ختلف القیم الذي یحدد بؤرة االھتمام في التكوین الفني للمشروع، ویحقق م) والفراغات والظل والنور والملمس

  ). 2005عطیة، (الفنیة المتمثلة باإلیقاع والتوازن واالنسجام والتناسب والوحدة والتنوع في النتاج 

رؤیا اعم وتصور اشمل للنتاجات الفنیة، وفق رؤیة مستقبلیة تنمي  ظھور وتعني:جودة في الرؤیا والتصور - 4

النتاجات الفنیة للطلبة بواقع الحیاة، وھذا تتفق بھ الخیال، باستخدام التطورات العلمیة والتكنولوجیة في ربط 

والتي یشیر فیھا إلى أھمیة ربط أعمال الطلبة ونتاجاتھم بالبیئة ) 2007(الدراسة الحالیة مع دراسة بدح 

  .موباحتیاجات المجتمع المحیط بھ

استخدام الموارد والطاقات، وتتمثل ھذه المواصفة باألداء االقتصادي الجید، المتمثل بترشید : جودة اقتصادیة - 5

فال تبذیر وال إسراف في الخامات أثناء التنفیذ، والعنایة باألدوات المستخدمة والمحافظة علیھا، والعنایة بمكان 

العمل والمحافظة على نظافتھ، وإنھاء العمل وتسلیمھ في موعده، وھذا یعد من أھداف الجودة الرئیسیة في تقلیل 

وات العمل بدون أخطاء، مما یقلل التكلفة والوقت والجھد، وھذا ما أشارت إلیھ دراسة الوقت الالزم النجاز خط

  . من أن التكلفة واستھالك الموارد تشارك في تحدید خصائص الجودة) 2007(الوادي والطائي 

صول وتتمثل ھذه المواصفة في قدرة المشروع على التنافس مع نتاجات الطلبة اآلخرین، والح: جودة تنافسیة- 6

على تقدیر امتیاز عالي، أو امتیاز أو جید جدا عالي، ولھ األولیة بالعرض في المعرض السنوي لنتاجات طلبة 

  .    القسم

إن مقدار تحقق ھذه المواصفات في النتاج الفني ھي التي تحدد جودتھ، فكلما استطاع الطالب، أن یراعي ھذه 

 واتصف الطالب بالتمیز، وبالتالي فانھ یعكس قوة إنسانیة المواصفات في مشروعھ اتصف نتاجھ الفني بالجودة

وجاءت ھذه الدراسة لتؤكد على أن جودة نتاج الطالب تتمثل ) 2007(عالیة الجودة كما ذكرتھا دراسة المحیاوي 

ت في قدرتھ على اإلبداع واالبتكار، ولھ القدرة على إدراك ما وراء حدود العقل المعرفي، وانھ یمتلك جودة مھارا

  .األداء والتنفیذ والمھارات األخرى المحققة لجودة النتاجات الفنیة
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النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني والمتضمن تحلیل واقع النتاجات الفنیة للطلبة في ضوء : ثانیا 

  معاییر الجودة
ن مقابلة المختصین  التي جمعت متسبقت اإلشارة إلى أن الدراسة الحالیة تستخدم األسلوب النوعي لتحلیل البیانا

بتدریس المقررات، حیث تم تحدید المحاور الرئیسیة ثم عرضھا كما وردت على لسانھم باعتبارھا مؤشرات ھامة 

  .على واقع جودة النتاجات الفنیة للطلبة موضوع الدراسة

  

 :نتائج مقابلة المختص بتدریس مقرر أسس التصمیم - 1
 : تمحورت أسئلة المقابلة حول مایلي

، إجمالي عدد المشاریع )25( نفذ الطالب مشروع واحد، عدد الطلبة  النتاجات الفنیة؟ وبماذا تتمثل؟ ما عدد-

  .نتاجا فنیا، یتمثل في لوحة زخرفیة من التراث العماني) 25(

 وتمثل ،؟ اتضح إن النتاجات التي اتصفت بالجودة كانت ثالثة ما واقع جودة النتاجات في ھذا المقرر-

ت الطلبة بواقع واحد بمستوى تقدیر امتیاز عالي، والثاني بمستوى تقدیر امتیاز، والثالث من نتاجا%) 12(

  .بمستوى تقدیر جید جدا عالي

؟ ظھرت فیھا مواصفات طالقة في الفكرة التحضیریة والجدة  ما مواصفات النتاجات التي تمیزت بالجودة-

 المنتجة، ومھارات تقنیة عالیة في التنفیذ ودقھ في واالبتكار،و تحقق فیھا الربط بین الھدف الموضوع والفكرة

  . العمل، وتظھر استیعاب لدور الخامة ومالئمتھ للمشروع، وإتباع خطوات سلیمة في التنفیذ

؟ اتصفت بعدم االنجاز الكامل، وعدم ترابط  ما مواصفات النتاجات التي لم تصل إلى مستوى الجودة-

 اللونیة المستخدمة، ولم تستثمر متغیرات اللون لتحقیق اإلیھام مفردات العمل، وعدم توافق المجموعات

  .بالعمق على سطح العمل، ولم یظھر فیھا تحقیق للمنھج الذي یدرس

  ؟  ما أسباب عدم وصول النتاجات إلى مستوى الجودة

  :وقد أظھرت نتائج المقابلة أن األسباب تعود إلى ما یلي

  .قوم بھ، وجل اھتمامھ أن ینتھي من العملعدم وعي الطالب بأھمیة ما ی:  الطالب-

 .      عدم إلمام الطالب بالمحتوى النظري لعلم اللون والتصمیم

القاعة الدراسیة غیر مالئمة للعمل من ناحیة اإلضاءة التي تعكس األلوان فال یشاھد اللون : بیئة العمل -

 . الحقیقي، والمناضد الدراسیة غیر مالئمة للتصمیم وتنفیذ المشاریع

  

 : نتائج مقابلة المختص بتدریس مقرر الطباعة - 2
 : تمحورت أسئلة المقابلة حول مایلي
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، إجمالي )31(؟ نفذ الطالب أربعة مشاریع متوسطة األبعاد، عدد الطلبة ما عدد النتاجات الفنیة؟ وبماذا تتمثل

الشاشة الحریریة، والثالث نتاجا فنیا ویتمثل في عمل منفذ باالستنسل، والثاني منفذ ب) 124(عدد المشاریع 

  .  .منفذ بالباتیك، والرابع منفذ بالتاي داي

؟ اتضح إن النتاجات التي اتصفت بالجودة كانت ثالثة عشر وتمثل ما واقع جودة النتاجات في ھذا المقرر

 من نتاجات الطلبة بواقع اثنان بمستوى تقدیر امتیاز عالي، وثالثة بمستوى تقدیر عالي، وثمانیة%) 10(

  .بمستوى تقدیر جید جدا عالي

اختیار وظھرت فیھا مواصفات حداثة وإبداع في فكرة العمل، لنتاجات التي تمیزت بالجودة؟  اما مواصفات

سالمة التكوین الفني للعمل، وتناسق وانسجام لوني عالي، ودقة ومھارة والتصمیم المالئم لتقنیة الطباعة، 

  . الصحیحة، ونظافة العملعالیة في التنفیذ، وإتباع خطوات العمل

 اتصفت بعض النتاجات بعدم وجود حداثة وإبداع ما مواصفات النتاجات التي لم تصل إلى مستوى الجودة؟

في الفكرة، وضعف في تكوین التصمیم، وعدم مالئمة التصمیم لتقنیة الطباعة، والعالقات اللونیة غیر جمیلة، 

  .الناتجة من الالمباالة عند التنفیذوعدم إتباع خطوات العمل الصحیحة، واألخطاء 

  ؟ما أسباب عدم وصول النتاجات إلى مستوى الجودة

  :وقد أظھرت نتائج المقابلة أن األسباب تعود إلى ما یلي

 .عدم اھتمام الطالب بعملیة اختیار التصمیم: الطالب -

أو بسبب ظھور أخطاء  ،الالمباالة نتیجة ھوضیاع  بسبب فقدان العمل المنجز المشروع كامًال إعادة عمل -

 لیواكب بدون دقةبسرعة، و ینجز العمل الجدید  الطالبمما یجعلجوھریة في التنفیذ ال یمكن إصالحھا، 

 . زمالءه في العمل

 . ال یحافظ على األدوات مما یتسبب في تلفھا وصعوبة العمل بھا -

 .    یھدر الطالب األصباغ وال یعرف قیمتھا -

 . وغیر صحي، الطباعةلتدریس مھز بالمعدات، وغیر مالئالمكان غیر مج: بیئة العمل -

 

 :نتائج مقابلة المختص بتدریس مقرر التشكیل بخامات - 3
 : تمحورت أسئلة المقابلة حول مایلي

، إجمالي عدد المشاریع )21(؟ نفذ الطالب مشروعین، عدد الطلبة ما عدد النتاجات الفنیة؟ وبماذا تتمثل

 قناع للحفالت والمناسبات الوطنیة، واألخر یتمثل بمجسم یتناول الشكل اآلدمي ، ویتمثل في فنیًانتاجًا) 42(

  .من خالل الحركة الریاضیة

%) 7( وتمثل ،؟ اتضح إن النتاجات التي اتصفت بالجودة كانت ثالثةما واقع جودة النتاجات في ھذا المقرر

  .مستوى تقدیر جید جدا عاليمن نتاجات الطلبة بواقع واحد بمستوى تقدیر امتیاز عالي، واثنان ب
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ظھرت فیھا مواصفات االبتكار واإلبداع في فكرة العمل ومھارة ما مواصفات النتاجات التي تمیزت بالجودة؟ 

  .في تنفیذه

 اتصفت بعض النتاجات بضعف الفكرة ولكن توجد ما مواصفات النتاجات التي لم تصل إلى مستوى الجودة؟

  .خرى بقوة الفكرة اإلبداعیة ولكن ضعف في التنفیذدقة في تنفیذھا، واتصفت نتاجات أ

  ؟ما أسباب عدم وصول النتاجات إلى مستوى الجودة

  :وقد أظھرت نتائج المقابلة أن األسباب تعود إلى ما یلي

 ).ال یفرق معھ أن اشتغل أم لم یشتغل(عدم اھتمام الطالب بالعمل، : الطالب -

 .دواتعدم مھارة الطالب في استخدام بعض العدد واأل -

 .    مثل عملیات قطع الشرائح البالستیكیة والمعدنیةل یھدر الطالب الخامات أثناء تنفیذ العم -

 واستخدام بعض األدوات الخاصة في العمل یثیر ،المكان لیس معمل فن، السقف فیھ واطي: بیئة العمل -

 .غبار فتصبح بیئة العمل غیر صحیة

عدد الثقیلة عددھا محدود مثل ماتور صنفرة واحد والمنشار الترددي  وال،أعداد الطلبة كبیرة في ھذا المقرر -

واحد، فال یكفي وقت المحاضرة لتدریب جمیع الطلبة علي استخدامھا، وبالتالي ال یحصل الطالب على كفایتھ من 

  .الخبرة العملیة

 تنفیذ في یسبب صعوبة  المناضد المجھزة للعمل عددھا قلیل بالنسبة لعدد الطلبة المسجلین في المقرر، مما-

 .العمل

 :نتائج مقابلة المختص بتدریس مقرر التصمیم الجرافیكي - 4
 : تمحورت أسئلة المقابلة حول مایلي

، إجمالي عدد المشاریع )36(؟ نفذ الطالب خمسة مشاریع، عدد الطلبة ما عدد النتاجات الفنیة؟ وبماذا تتمثل

تصمیم بوستر، وتصمیم غالف كتاب، وتصمیم غالف مجلة، ، ویتمثل في تصمیم مطویة، و فنیًانتاجًا) 180(

  .وتصمیم بطاقة تھنئة

%) 4( وتمثل ، اتضح إن النتاجات التي اتصفت بالجودة كانت ثمانیةما واقع جودة النتاجات في ھذا المقرر؟

مستوى من نتاجات الطلبة بواقع واحد بمستوى تقدیر امتیاز عالي، وأربعة بمستوى تقدیر امتیاز، وثالثة ب

  .تقدیر جید جدا عالي

ظھرت فیھا مواصفات حداثة الفكرة ومالءمتھا للموضوع، ما مواصفات النتاجات التي تمیزت بالجودة؟ 

االبتكار واإلبداع في التصمیم، وسالمة التكوین الفني في التصمیم، والدقة والمھارة في اإلخراج النھائي 

  .للعمل، ومھارة في التنفیذ

 اتصفت النتاجات أما بضعف الفكرة، أو الفكرة جات التي لم تصل إلى مستوى الجودة؟ما مواصفات النتا

شائعة ولیس فیھا حداثة، وفقدان الجانب اإلبداعي واالبتكاري في التصمیم، وبعض النتاجات اتصفت بضعف 
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مما افقد  أسس تنظیم عناصر العمل الفني، وخصوصا في عالقة الشكل باألرضیة،  الطالبلم یراعيفالتكوین 

 عناصر شتت بسبب ت لألسس الجمالیة والفنیةةالعمل نقطة الجذب أو الشد البصري، وبعض النتاجات فاقد

  .فیھا توازنم یحقق لبعض األعمال  و في العمل،وحدةالتصمیم وفقدان ال

  ؟ما أسباب عدم وصول النتاجات إلى مستوى الجودة

  :ما یليوقد أظھرت نتائج المقابلة أن األسباب تعود إلى 

 .عدم معرفة الكثیر من الطلبة التعامل مع برامج التصمیم الجرافیكي: الطالب -

 .الفترة الزمنیة للتدریب قلیلة -

 .عدم توفر برامج التصمیم الجرافیكي الحدیثة: بیئة العمل -

وجود الفیروسات في أجھزة الحاسوب، وعطلھا المتكرر قلصت فترة التدریب، وبالتالي لم یحصل الطالب 

  .ى كفایتھ من الخبرة العملیةعل

  :ومن خالل استقراء ما ذكره المختصین بتدریس المقررات عینة الدراسة، تم التوصل إلى مایلي

  فيھي التي ظھرت فیھا معاییر بالجودة، كجودة ) 27(من مجموع النتاجات والبالغ عددھا %) 7( أن  - 1

ذوق فني، وجودة في الرؤیا والتصور، وجودة ج، وجودة إبداعیة، وجودة جمالیة وجودة تخراالتنفیذ واإل

لم یرقى إلى مستوى الجودة، ) 344(من مجموع اإلنتاج والبالغ عدده %) 93(بینما .  اقتصادیة، وجودة تنافسیة

  .وھذا مؤشر سلبي على مستوى النتاجات الفنیة للطلبة

  یعود إلى الطالب مثل منھا،ب إلى أسبازىإن عدم رقي الكثیر من نتاجات الطلبة إلى مستوى الجودة یع . - 2

یعود إلى البیئة الصفیة وعدم  ومنھا .المباالةالتقصیر والمھارات، والوقلة الخبرة، وعدم امتالك  معرفيال النقص

 أعداد المعدات الموجودةشعبة الواحدة وعدم تناسبھا مع لفي ا كثرة أعداد الطلبة ومالئمتھا لتدریس المقررات، 

  .  المعاملفي

  

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث والمتضمن وضع تصور مستقبلي لجودة النتاجات الفنیة :ثالثا

  .للطلبة من اجل تطویر مناھج التربیة الفنیة
لإلجابة عن ھذا السؤال البد من وضع رؤیة مستقبلیة لجودة النتاجات الفنیة للطلبة من اجل تطویر مناھج التربیة 

 إلى الجودة، نطلقات أساسیة تعتمد في التخطیط المستقبلي لتطویر المناھج، وصوًالالفنیة، والتي یمكن اعتبارھا م

المعاییر العالمیة للجودة، إضافة إلى خبرة األساتذة، وكما بین في إطار التكامل بین مواصفات الجودة والواقع، و

 ینبغي أن تكون من بین أھداف إن الجودة في المناھج تعني التعلم للتمیز المحقق لإلبداع، لذا) 2003(یرى احمد 

المنھج أھداف مالئمة لتنمیة المعرفة والمھارات وتنمیة القیم التي تؤدي إلى ظھور سمات اإلبداع، فالطالب بحاجة 

دائما إلى مجموعة من القوانین والمعاییر التي تنظم سلوكیاتھ مع األفراد ومع المواقف، لالرتقاء بتعلیمھ وبالتالي 

  : جودة نتاجاتھ الفنیة، أما األشكال التي تنطلق منھا الرؤیة فإنھا تتمثل باألبعاد اآلتیةاالرتقاء بمستوى
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  : ویتمثل بالقیم اآلتیة: البعد المعرفي في المنھج-أوال

وتتفق ) 2007(إن ھذه من معاییر جودة المناھج التي أظھرتھا نتائج دراسة المحیاوي : قیم المعرفة والمھارة - 1

الدراسة، في أن یتضمن المنھج قیم تنمي أسلوب البحث والحوار والمناقشة في الجانب النظري معھا نتائج ھذه 

وان توضح األھداف  ،للمقررات قبل البدء بالتدریب العملي والتنفیذ، وان یتكامل الجانبین النظري والعملي معًا

ي تمیز النتاجات، والتدریب على من المشروع وان یربط بواقع الطالب، مع المعرفة بالمعاییر والمتطلبات الت

 استخدام الخامات واألدوات بكفاءة عالیة تتالءم وحاجة الطالب من جھة وسوق العمل والمجتمع من جھة أخرى،

وان یراعي المنھج وجود خطة تفصیلیة تتوافق مع أھداف البرنامج ومخرجات التعلم، وھذا ما أكدت علیھ دراسة 

فق معھا نتائج الدراسة الحالیة، كما أن وضوح إجراءات العمل وخطواتھ یساھم وتت) 2007(أبو الرب والخوالدة 

  :في تحقیق الجودة في النتاجات، من خالل التالي

بدءًا من تخطیط الفكرة وانتھاًء إلى تنفیذھا حسب نوع المجال الفني، والتخطیط لتنفیذ :  تقسیم العمل إلى خطوات-أ

 .لة للتعدیل والتطویر حسب المواقف التي یواجھھا الطالب أثناء األداءالتقنیة على شكل خطوات إرشادیة قاب

إي تصحیح األخطاء أثناء العمل وفي كل مرحلة من مراحل العمل وعدم االنتقال إلى مرحلة : الفحص ألتتبعي-ب

 النتاجات أخرى إال بعد تصحیح أخطاء المرحلة المنتھیة، وعدم ترك األخطاء تتراكم إلى المرحلة النھائیة، الن

 .أن یطبق الطالب مبدأ طبق، افحص، غیر) 2003(ستفقد جودتھا، ویرى احمد 

  .  النقد بعد االنتھاء من كل مرحلة من مراحل العمل وقبل البدء بالمرحلة الجدیدة-ج

التعلم من خالل لى أسلوب تعلیم الطالب كیف یتعلم أن یتضمن المنھج قیم تؤكد ع: قیمة العلم والتكنولوجیا- 2

 ،البحث، واستخدام التكنولوجیا الرقمیة في العمل لتنمیة قدرة الطالب على إدراك ما وراء حدود العقل المعرفي

 الفنیة لتحقیق تصور لإلنتاج برؤیة اعم واشمل، وھذا یكسب الطالب قیمة التعلم مدى توتغیر أبعاد النتاجا

   ).2003احمد، (الحیاة

 د یتضمن المنھج قیم تنمي الفكر النقدي لدى الطالب وتصقلھ، وذلك باعتماأن:  قیمة تكوین الفكر النقدي الحر- 3

استخدام العقل والتفكیر والتأمل، لتنمیة الفكر النقدي لدى الطالب، بأن یتم وضع  أسلوب النقد الذاتي من خالل

یكتشف الحلول الطالب نفسھ حكمًا وناقدًا لنتاجاتھ في آن واحد، دون أن نعطي لھ حلول، بل نجعلھ ھو الذي 

  ).2003دندش، (والبدائل المتعددة 

أن یتضمن المنھج قیم تنمي القدرة على اإلبداع واالبتكار، وان یعتمد أسلوب العصف :  قیم جمالیة وإبداعیة- 4

الذھني إلنتاج الفكرة للمشروع وإثرائھا بإثارة تفكیر الطلبة وتشویقھم للموضوعات، وتوجیھھم إلى البحث 

الل المصادر والمراجع لالستزادة، ولیس النقل من الصور واألعمال الفنیة العالمیة، الن عملیة واالطالع من خ

النقل تجمد الخیال وتضعف قدرة الطالب على التصور والتخیل، وتفقده المرونة وطالقة التفكیر اإلبداعي 

  ). 2007الرزاز،(

  :یة وتثریھا، وھي القیم التالیةأن تنمي أھداف المنھج القیم السلوك :بعد قیم األداء: ثانیا
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 عن تعمل القیم كموجھات لسلوك وطاقات األفراد، وإذا تغیبت أو ضعفت یصبح الفرد غریبًا: القیم السلوكیة- 1

ھي مستوى أو معیار لالنتقاء من بین ) 1992(ذاتھ وبالتالي یفقد دوافعھ للعمل، وبما إن القیم كما یراھا خلیفة 

ة متاحة أمام الشخص في الموقف االجتماعي، والقیمة كحالة عقلیة وجدانیة یمكن بدائل أو محكات اجتماعی

معرفتھا في األفراد من خالل مؤشرات المعتقدات واالتجاھات والمیول والطموحات حیث تدفع صاحبھا بإدارة 

  .ذاتیة إلى نشاط إنساني یتسق فیھ الفكر مع القول والفعل

  :لتمیز في األداء وبالتالي التمیز في النتاجات ھي القیم التالیة ومن أھم القیم السلوكیة الدافعة ل

 لدى الطالب، وان توقظ في داخلھ ةأن تضع في المنھج أھداف تنمي الشعور بالمسؤولی:  قیم الشعور بالمسئولیة-أ

  ).2001، أللقاني ومحمد(االھتمام والحرص والتعاون واإلیثار واالنضباط والمحاسبة الذاتیة في جمیع المواقف 

أن تضع في المنھج أھداف تنمي أھمیة العمل الجاد واإلنتاج والتشجیع علیھ، وتراثنا :  قیم العمل واإلنتاج-ب

وفي  " إن اهللا یحب إذا عمل أحدكم عمال أن یتقنھ) " ص(اإلسالمي یفیض بقیم العمل واإلنتاج فحدیث النبي 

األلباني،  (4- 334ني وأخرجھ البیھقي في شعب اإلیمان رواه الطبرا" من عمل منكم عمال فلیتقنھ"حدیٍث أخر 

1979 .(  

أن تضع في المنھج أھداف تنمي أھمیة تنظیم الوقت وترشید الجھد والمال، وتعریف الطالب :  قیم اقتصادیة-ج

د بأنواع الخامات، وأسعارھا وجودة نوعیاتھا، وأھمیة أن یستغلھا االستغالل األمثل، وأھمیة إیجاد البدائل لس

  .النقص

سلوكیات االنجاز مثل االعتماد على النفس، والرغبة في  أن تضع في المناھج أھداف تنمي:  قیم االنجاز-د

إن للتعلیم دورا في تنمیة قیم االنجاز، وھي من أھم القیم الموجھة للدوافع ) 1994(النجاح، والمثابرة، وترى الغانم 

ا القیم والمعتقدات ممصدرھوالطموح والتمكن، االنجاز رتبط بقیمة فالدوافع إلى االنجاز ت. واالتجاھات والسلوك

السائدة في الثقافة واالقتصاد والتقنیة الحدیثة في المجتمع، وھو النموذج الذي یحوز على اھتمام المجتمعات 

 األنشطة ، فان االستجابة السریعة للتطورات التقنیة، وأنماط العمل الحدیثة عملیة مطلوبة للتجاوب معمتقدمةال

النجازي أاالقتصادیة الحدیثة، وتبني متطلباتھا السلوكیة من مھارة وتخصص، وھذا ال یتحقق إال بتنمیة السلوك 

  . لدى الطالب

  : بعد البیئة التعلیمیة-ثالثا
 المناھج الدراسیة، وھذا ما أكدت علیھ دراسة ةإن جودة الفصول الدراسیة واإلمكانات تعد إحدى معاییر جود

وتتفق معھ نتائج الدراسة الحالیة في إن تكون معامل التدریس مصممة ومجھزة وفق مقیاس ) 2007(اويالمحی

 وشروط السالمة واألمان، كما أن تقنین أعداد الطلبة في ،عالمي یالءم أعداد الطلبة، وتتوفر فیھا الشروط الصحیة

والتوجیھ والخبرة، سیساھم في رفع مستوى المقررات العملیة بشكل یسمح لكل طالب أن یأخذ نصیبھ من اإلرشاد 

  أداء الطالب وانجازه، وبالتالي یساھم في تحقیق الجودة في النتاجات الفنیة 

  



                  2009 مارس 18-16 ندوة المناھج الدراسیة رؤى مستقبلیة                                                                                                                      

 154

 

  :التوصیات والمقترحات
  :بعد استعراض نتائج الدراسة ومناقشتھا تم التوصل إلى مایلي

كیز على البناء المعرفي في المقررات، قبل  تنمیة ثقافة جودة اإلنتاج لدى الطلبة من خالل جودة المناھج، بالتر- 1

البدء بتنفیذ المشروعات، واالھتمام باستخدام تكنولوجیا الوسائط المتعددة في النتاجات الفنیة للطلبة، وإن یعاد 

صیاغة أھداف المناھج لتتضمن قیم جودة المعرفة وجودة المھارة في إعداد الطالب، واالھتمام بتحقیق التكامل 

لمھ الطالب وحاجة المجتمع، وذلك بربط إنتاج الطالب بواقعھ، وبواقع الحیاة العملیة، ومحاولة إیجاد بین ما یتع

  . أماكن في المجتمع المحلي لتنفیذ المشاریع مقابل تمویل خارجي للنتاجات الفنیة

دقیق، تدریس المقررات ذات الطبیعة العملیة، وتوضیح أھدافھا للطالب بشكل طرق  ضرورة االھتمام ب- 2

والتقویم المستمر ، اوتحدید معاییر التمیز فیھ وتوضیح محتوى المنھج الدراسي، وما یتضمنھ من مشروعات

للعمل وان ال یترك التقییم في النھایة بعد انجاز المشروع، بل یتم في نھایة كل مرحلة لتصحیح العیوب أو ما 

 توصیات الدراسة تتفق معھو) 2007(والخوالدة یسمى بالتغذیة الراجعة، وھذا ما أوصت بھ دراسة أبو الرب 

  .الحالیة

 االھتمام بالقیم عند وضع المناھج والمقاربة التربویة إلدماج القیم بالمنھج، ووضع استراتیجیات لتأصیل القیم - 3

ت، وإتقان  وحسن إدارة الوق، وانجاز األعمال،ةالفنیة النبیلة التي ترقى بجودة النتاجات الفنیة كقیم تحمل المسؤولی

 . ومحاور األنشطة المتعددة، والندوات، والموائمة بین القیم األخالقیة والنتاجات الفنیة من خالل اللقاءات،العمل

 مراعاة تجھیز البیئة التعلیمیة وتوفیر اإلمكانات الالزمة والضروریة وذلك بتوفیر شروط السالمة، وتنظیم - 4

ا المعامل، وفسح المجال للعمل على تقلیل األخطاء، وضرورة توفیر أعداد الطلبة حسب اإلمكانیات المجھزة بھ

  .برامج حاسوبیة جدیدة وتدریب الطلبة علیھا إلجراء التجارب التصمیمیة

  

  : المصادر والمراجع
  .اإلبداع قضایاه وتطبیقاتھ، القاھرة، دار الكتب الجامعیة). 1999(إبراھیم، عبد الستار  - 1

إطار نموذج لتقویم جودة برنامج أكادیمي في مؤسسات التعلیم ). 2007( خلیف أبو الرب، عماد، والخوالدة، - 2

 ابریل، األمانة العامة التحاد –، نیسان 4العالي في الوطن العربي، مجلة اتحاد الجامعة العربیة، العدد 

 .477 – 443الجامعات العربیة، ص 

لیمیة والمدرسیة، اإلسكندریة، دار الوفا لدنیا الجودة الشاملة في اإلدارة التع). 2003(احمد، احمد إبراھیم  - 3

 .الطباعة

تقریر عن أداء قسم التربیة الفنیة بكلیة التربیة، جامعة السلطان قابوس، ). 2007(الرزاز،مصطفى  - 4

)13/6/2007.(  
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دراسة (تقویم مستوى جودة األداء جامعة البصرة ). 2007(السعد، مسلم عالوي، ومنھل، محمد حسین  - 5

 ابریل، األمانة العامة التحاد الجامعات العربیة، ص –، نیسان 4 اتحاد الجامعة العربیة، العدد ، مجلة)حالة

177 – 200  . 

مفھوم الجودة ومقوماتھا في اإلسالم، الجودة في التعلیم العالي، الجامعة ). 2004(ألصوافي، حمدان  - 6

 .118 -  112اإلسالمیة، العدد األول، غزة، ص 

المنھجیة المتكاملة إلدارة الجودة الشاملة، عمان، دار وائل، مجلة اتحاد ). 2001(العقیلي، عمر وصفي  - 7

 ابریل، األمانة العامة التحاد الجامعات العربیة، ص، مجلة اتحاد –، نیسان 4الجامعة العربیة، العدد 

 .200- 177 ابریل، األمانة العامة التحاد الجامعات العربیة، ص–، نیسان 4الجامعة العربیة، العدد 

دور التعلیم في تنمیة قیم االنجاز، مجلة التربیة، جامعة قطر، العدد الحادي ). 1994(الغانم، كلثم علي غانم  - 8

 .126.- 121عشر بعد المائة، السنة الثالثة والعشرین، دیسمبر، ص 

، 1113، ج3سلسلة األحادیث الصحیحة، الكویت، الدار السلفیة، م). 1979(األلباني، محمد ناصر  - 9

 .106ص

، عالم ةمناھج التعلیم بین الواقع والمستقبل، القاھر). 2001(أللقاني، احمد حسین، ومحمد، فارعة حسن  - 10

 .الكتب

إدارة الجامعات في ضوء معاییر الجودة الشاملة، مجلة اتحاد الجامعة ). 2007(المحیاوي، نایف علوان  - 11

 .176-133لجامعات العربیة، ص ابریل، األمانة العامة التحاد ا–، نیسان 4العربیة، العدد 

التكامل بین إدارة الجودة الشاملة واإلدارة اإلستراتیجیة في ). 2007(الوادي، محمود، والطائي، رعد  - 12

، نیسان 4، مجلة اتحاد الجامعة العربیة، العدد "نموذج مقترح لإلرتقاء والتمیز في األداء"الجامعات العربیة 

 .242- 201جامعات العربیة، ص ابریل، األمانة العامة التحاد ال–

درجة إمكانیة تطبیق مبادئ الجودة الشاملة في الجامعات األردنیة، مجلة اتحاد ). 2007(بدح، احمد  - 13

 .97 – 47 ابریل، األمانة العامة التحاد الجامعات العربیة، ص–، نیسان 4الجامعة العربیة، العدد 

یت، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، عالم ارتقاء القیم، الكو). 1992(خلیفة، عبد اللطیف محمد - 14

  .المعرفة

 ضوء مفھوم الجودة الشاملة، مجلة يمؤشرات ضمان جودة التعلیم العالي ف). 2007(خلیل، عمر سید  - 15

 .537 – 527، ص و، یولی2، العدد 23كلیة التربیة، جامعة أسیوط، المجلد 

ناھج وطرق التدریس، الطبعة األولى، اإلسكندریة، اتجاھات جدیدة في الم). 2003(دندش، فایز مراد  - 16

 .دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر

معاییر الجودة الشاملة في الجامعات العربیة، مجلة اتحاد الجامعة العربیة، العدد ). 2007(دوابشة، محمد  - 17

 .500-479 ابریل، األمانة العامة التحاد الجامعات العربیة، ص–، نیسان 4
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غسان عبد الحي أبو فخر، سلسلة عالم : اإلبداع العام والخاص، ترجمة). 1989(ندرو روشكا، الكس - 18

 . ، الكویت، المجلس الوطني للثقافة144المعرفة 

 ابریل، –، نیسان 4جودة العملیة التعلیمیة، مجلة اتحاد الجامعة العربیة، العدد ). 2007(شحادة، نعمان  - 19

 .545 – 527، صاألمانة العامة التحاد الجامعات العربیة

مدیر الجودة الشاملة، ترجمة محمود عبد الحمید مرسي، ). 1997(شمیث، وارین، وفانجا، جیروم  - 20

 .  الریاض، دار أفاق لإلبداع العالمیة

 . ، الریاض، دار الرفعة للنشر2مدخل إلى التربیة الفنیة، ط ). 2002(شوقي، إسماعیل  - 21

، 30 لمدخل إدارة الجودة الشاملة، مجلة اإلدارة، مجلد اإلطار الفكري والفلسفي). 1998(طاھر، محمد  - 22

 .102-77، ص 1عدد 

، عمان، 1الجودة الشاملة في التعلیم بین مؤشرات التمیز ومعاییر االعتماد، ط). 2006(طعیمة، رشدي  - 23

 .دار المسیرة

 . لجامعیةالحس الجمالي وتاریخ الفن، اإلسكندریة، دار المعرفة ا). 2005(عباس، راویة عبد المنعم  - 24

 . تذوق الفن، القاھرة، عالم الكتب). 2005(عطیة، محسن محمد  - 25

 . 22/10/2008سمنار االعتماد في جامعة السلطان قابوس، كلیة التربیة، ). 2008(عیسان، صالحة  - 26

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
وليم شرايك، .  د.تمكن استعارته للسياق العماني هل :ليآلرثر آبالمنهج بصفته مناقشة  .8

 .ة بجامعة السلطان قابوسكلية التربي
Curriculum as Conversation by Arthur Applebee: 

A Metaphor for the Omani Context? 
  

A Metaphor for the Omani Context? 
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A Partial Synopsis of Curriculum As Conversation: Transforming Traditions of Teaching and 

Learning (1996), by Arthur N. Applebee. 

William R. Schreck 

Arthur Applebee’s seminal work, Curriculum As Conversation: Transforming Traditions of 
Teaching and Learning (1996), provided a paradigm shift for many readers vis-à-vis the 
realisation of a more in-depth understanding of learner-centred pedagogy. Although it would 
appear that many methodologies, particularly in language acquisition, come from the West, 
it may be asked if perhaps Applebee’s metaphor of conversation may possess a universal 
element—in the sense that it may apply not only to curricula in a variety of disciplines, but 
also, mirabile dictu, wonderful to say, may find relevance in many cultural contexts.  

1. The Role of Tradition: Culturally constituted tools for knowing and doing 

Applebee begins with tradition and in traditions. ‘Tradition’ he states ‘…shapes our 
individual and cultural lives…’ (p.1). He invests much of the foundation of his work in the 
power and strength of tradition, particularly cultural tradition. Specifically, and for those 
concerned with curriculum development, he continues: ‘…the power of education is 
intimately bound up in the social and cultural traditions within which education is set’ (p.1).  
He adds, ‘As we move though life, we learn to draw upon many different traditions that 
provide…many ways of knowing and doing—of defining the world and existing within it’ (p. 
2). These ‘traditions that surround us are both ancient and living’, providing ‘cultural 
knowledge’, i.e., ‘tools for making sense of and living in the world’ (p. 2). He also adds that 
these ‘traditions change as the circumstances that surround them change; in that way they 
preserve their power to guide the present and the future as well as to reflect the past’ (p. 1).  

Culturally Constituted Tools: Knowledge-in-Action 

These traditions are powerful according to Applebee because they ‘…provide culturally 
constituted tools for understanding and reforming the world…’ (p. 2). It is precisely these 
‘culturally constituted tools for knowing and doing’, knowledge-in-action, as he calls it, that 
forms the basis for his ideas on curriculum. According to Applebee, these ‘…traditions are 
the knowledge-in-action out of which we construct our realities as we perceive them….’ 
(p.1).  ‘To honour tradition’, he writes that we must rethink, that is ‘… reconstrue our 
curricula to focus on knowledge-in-action rather than knowledge-out-of-context’ (p. 2).  

The specific concern here is ‘with the traditions of discourse within which we preserve and 
transform our cultural knowledge’…[so that] ‘students can be better taught to enter into 
those traditions through formal schooling, that is, ‘how to enter into and participate in those 
traditions of the past, present and future’ (p.3).  How can we engender students’ 
‘…participation in ongoing conversations about things that matter, conversations that are 
themselves embedded within larger traditions of discourse that we have come to value 
(science, the arts, history, literature and mathematics, among many others)’ (p. 3).  

For Applebee, ‘conversation’ is a serious metaphor, not only in the ordinary sense as used 
in, say, the acquisition of a foreign language (Ur, 1991, p. 213). Besides its literal meaning, 
Applebee’s in-depth meaning also includes the development of culturally significant 
domains for conversation, and instruction becomes a matter of helping students learn to 
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participate in conversations within those domains’, e.g., in science, social science, the arts, 
etc. (p. 3). 

2. The Individual and Tradition 

According to Applebee, an effective curriculum fosters students’ entry into living traditions of 
knowledge-in-action (as opposed to static traditions of knowledge-out-of-context) (p. 5). 
What does it mean to enter into culturally significant traditions of knowing and doing? ‘The 
social world…is richly structured with traditions of knowing and doing…(p.5). These 
traditions are encoded in cultural systems of symbolic representation—language, the arts, 
mathematics, science, religion, or history (p. 5). Each of these provides ‘a system of 
knowledge-in-action, a universe of cultural activity with characteristic ways of knowing and 
doing’ (p. 5). The key to the relationship between the individual and these larger cultural 
universes is ‘taking part’ (p. 5). ‘We each…learn to take part in the traditions that 
encompass knowledge of the larger culture and remake them as our own’ (p. 5). 

A. The Traditions of Everyday Life 

Examples of entering into traditions are ‘so natural and transparent, going on all the time 
without being noticed except by the linguists and psychologists and anthropologists whose 
business it is to study such things’, notes Applebee (p. 6). ‘The first set of traditions in which 
we learn to take part are of the home and the immediate family…traditions of language use, 
roles and relationships, individuality and communality….’ (p. 6). For example, ‘There are 
many different genres of language use embedded in the traditions of everyday life. We 
learn to share information, to greet friends and say goodbye, tell stories, to worship’ (p. 6). 
Such genres are highly conventionalized and from them the individual learns appropriate 
content and structure. For example, the many forms of storytelling provide a good 
illustration of the different kinds of knowledge-in-action as the ‘children take part’ (p. 6). 
Storytelling is a context for demonstrating individual creativity and verbal play and the 
accurate recital of events. It is also a communal activity with, perhaps, shared parts and 
multiple authorship, and it is a resource for the individual to exploit as well as a set of 
constraints on what is appropriate to do (pp. 6 – 7). Storytelling is, then, among the ‘highly 
contextualized forms of knowledge-in-action, embedded in the traditions in which they are 
acquired’ (p. 8). Thus, using another example, ‘Being literate involves much more than just 
the ability to decode and encode written language; it involves ways of thinking….’ (p. 8).  

B. The Traditions of the School 

Besides the home, there are …’other genres that have evolved more specialized traditions 
of knowing and doing—in the workplace, in schools, in the professions, and in academic 
disciplines’ (p. 9). These ‘…genres offer…new ways of knowing and doing, of making sense 
of and sharing ideas and experiences’ (p. 9).  

According to Applebee, ‘Education in general (and formal education in particular) is 
fundamentally the process of mastering new traditions of discourse’….because each 
discipline has a set of cultural tools for analyzing experience within a particular domain....’ 
(p. 9). He defines this further as ‘…students…learning how to participate in a variety of 
socially constituted traditions of meaning-making that are valued in the cultures [domains, 
disciplines] of which they [the students] are a part’ (p. 9). By this he means ‘…not just 
concepts, vocabulary, but patterns of action, rhetorical structures….characteristic ways of 
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reaching consensus, expressing disagreement, formulating [evidence or] arguments, 
genres for organizing thought’ (p. 9.) Students learn to operate within these traditions (p.9). 

Applebee observes that ‘what the academic disciplines represent at any given moment in 
time is the current state of an ongoing dialogue about the significant aspects of human 
knowledge and experience’, e.g., ‘…the emergence of cognitive science out of linguistics, 
psychology and computer science’ (p.10).  

Applebee then asks what it means to ‘know’ a field? He observes that ‘…even the most 
objective and scientific ways of knowing are fundamentally personal—relying on…the tacit 
knowledge of the participants….’ (p.11). He reminds us that tacit knowledge is…a matrix of 
taken-for-granted assumptions, rules of evidence and procedure….’ (p. 11). This ‘tacit 
knowledge is knowledge-in-action; it grows out of involvement in a tradition….’ (p.11). 
Therefore, ‘…novices who seek to participate in specialized traditions must learn the 
knowledge-in-action out of which the field is constituted’ (p.11). ‘This knowledge will come 
from their participation in the tradition, their involvement with exemplars and shared 
experiences…rather than memorization….’ (pp. 11-12).  

Applebee offers the sciences as an example. He observes that individuals learn the 
underlying paradigms in their field through their experiences (my italics) shared with 
exemplars—significant problems, measurement instruments, laboratory experiments…. 
(p.14). Students are socialized into a community of shared practices & accepted principles 
(p. 14). This is knowledge-in-action that is an interpretation of the past but orientated 
towards the present, ‘reconstrued to reflect our current understanding’ (p.16). In the 
process, students learn that knowledge-in-action is open to analysis and change (p.17).  

C. Personal Knowledge & Public Knowledge 

How does the individual learn to participate? How do students enter into new traditions of 
knowledge-in-action, new ways of making sense of experience, of the world? According to 
Applebee and his many predecessors, students learn through action, doing. This, as we 
know, extends understanding and the possibility of order and control. It promotes problem-
solving, exploration and discovery. Students learn to think for themselves, become 
independent knowers and doers, even lifelong learners who can adapt to changing 
conditions and situations (p. 21).  

The dynamic involvement of our students in these living, changing traditions is acquired 
through participation in debates, acquiring the tools for engaging in conversations about 
things that matter (p.20).  

3. Deadly Traditions 

Memorization and recitation. i.e., rote learning, are two of Applebee’s examples of 
knowledge-out-of-context. He adds, for example, the prescriptive rules of grammar and 
rhetoric, ‘…learning about rather than participating in, (p. 28), ‘…learning about grammar 
(out-of-context)’ for example, rather than grammar in context (when needed, required, by 
the learner) (p.24).  

Applebee also observes that there are positive goals on the one hand, and classroom 
practice on the other: Too often there are merely ‘questions and answer procedures with 
the teacher in command, recitation around the room,…’ (p. 27). This, as opposed to  
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‘…authentic questions that encourage dialogue and debate… or multiple choice questions 
rather than open-ended formats (p. 29). 

Heretofore, Applebee observes, ‘conceptions of curriculum…have focused only on the 
specialized content (the knowing), ignoring the discourse conventions that govern 
participation (the doing). Thus, rather than learning to participate in the discourse—to 
construct and defend their own conclusions based on arguments and evidence appropriate 
to the traditions of literature, science, or history—students learn about its characteristics’ (p. 
30).  

According to Applebee, the typical approach to curriculum requires: 

1. thorough parsing of what students should know, 

2. organization of those parts into elaborate scope and sequence, and, 

3. specification of the order in which the content should be taught. 

The result in a list of activities that would yield specific objectives for the 
curriculum….desirable content or skills, but strip away the traditions of knowing and doing 
that give meaning and purpose to them in the first place (p.32). ‘Such an approach is 
suitable to a curriculum that construes knowledge as fixed and transmittable….’, e.g., the 
names and dates in history or the rules of grammar. There would be no new interpretation 
or analysis of a situation, problem-solving, or participation in real dialogue (p. 33). Students 
are forced to memorize rules, but never allowed to ride the bicycle, as Applebee so adroitly 
observes. Thus, he continues, school is a game—to figure out the answer the teacher 
wants, rather than stimulating and broadening the mind (p. 33).  

4. Curriculum as Conversation 

Applebee asks ‘…how…traditions [can] be construed more constructively in the context of 
schooling’ (p. 35). He argues that the …’starting point is to recognize that classroom 
discourse plays a critical mediating role between broader traditions and schooled 
knowledge. ‘Classroom discourse constitutes the traditions students will come to know’ (p. 
35). He hopes that students will ‘…enter into culturally significant schooled traditions of 
knowing and doing...through their participation in the language and culture of the 
classroom’ (p. 35). ‘The words that are used, what counts for knowing and doing, are 
shaped by what other individuals have said and done….This is the irreducible nature of 
tradition, which constitutes the present matrix out of which we act’ (p. 36).  

The problem for curriculum and instruction is to ‘…ensure that those traditions are 
constituted in systems of knowledge-in-action, available as tools to guide….’ (p. 36). 
Applebee suggest that students must discuss what they have read, ‘not simply be taught 
about its characteristics. They must do science, not simply be told about its results’ (p. 36). 
In learning by doing, by discovery, the question Applebee asks is ‘How can we provide a 
‘…well-articulated structure to guide a more constructive system …stressing knowledge-in-
action?’ (p. 37).  

Conversational Domains: A New Framework for Thinking About Curriculum 

Applebee defines domains as selections of topics or issues out of a larger tradition….’ (p. 
38), and as ‘…authentic dialogue and debate’ (p. 41) One of his major points is that a 
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‘curriculum provides domains for conversation, and the conversations that take place within 
those domains are the primary end of teaching and learning’ (p. 37).  

Applebee continues: ‘Exploring a conversational domain—making sense of experiences 
and voices—also involves ways of thinking and doing associated with the domain…. These 
‘domains define the saliency of different experiences to the overall conversation: some are 
central, others less so, … [there is] usually a wide range between’ (p. 38). These domains 
are likely to be determined by the ministry, department or teacher.  

‘A conversational domain may include many different kinds of experiences for students to 
share, and many different voices, including those of the past and the present’ (p. 38). These 
are circumscribed and determined by level, motivation, and the usual considerations for a 
productive learning environment. Exploring a topic in science uses different rules of 
argument and evidence than in history (p. 39).  

Thus, according to Applebee, students acquire ways of thinking, knowing and doing—
knowledge-in-action—as they are helped into significant traditions of discourse….[using] 
newly acquired tools to explore and make sense of the world (p.39). ‘We learn ‘how to 
mean’ as the linguist Michael Halliday (1977) put it, quotes Applebee (p. 39). Thus, 
‘…education provides students with entry into ongoing cultural conversations about their 
lives and the world in which they live, [but this engagement] is usually cited in passing 
rather than being taken seriously as a starting point for thinking about issues of curriculum’ 
(p. 39). Applebee points out that ‘reading books with comprehension, making arguments, 
writing papers, and making comments in a class discussion are social activities. They 
involve entering into a cultural or disciplinary conversation….’ (p. 39).  

Specific content, ‘is seen to derive its meaning from the larger traditions of discourse in 
which in which it is embedded.’ (p. 39).  This constitutes a paradigm shift toward ‘…the 
development of cognitive and linguistic processes that allow students to “construct 
meaning”, to act and do’ (p. 39). For example, in curriculum development, ‘…the knowledge 
that evolves is knowledge that is socially negotiated through the process of conversation, 
and this is knowledge-in-action’ (p. 40).   

Regarding texts, Applebee observes that ‘Written texts live long after their authors have left 
the conversation because this process of reconstrual allows texts to be made relevant in 
new contexts, by new participants. Without reconstrual, the texts would lose their voice and 
place within the ongoing conversation’ (p. 40).  

Thus it can be seen that ‘The conversations that go on at all levels within these traditions 
change with time as new areas of inquiry open up and others are modified or abandoned’ 
(p. 40). For example, the science of 2009 is very different from that of 1959.  

The Conversations That Matter 

Applebee uses an example from the Western Tradition of the ‘Great Conversation’. This 
tradition revolved around the so-called canon of ‘great books’ of Western culture, offering 
one ‘true’ vision, rather than alternative perspectives. Applebee rightly notes that this view 
is narrow and elitist, offering only one tradition. In fairness, however, he concedes that it 
does contain knowledge-in-action in which voices from the past speak to issues and 
conditions of the present (p. 41).  
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Today, many traditions and conversations that matter are recognised. There are many 
alternative perspectives, not a single set of truths. Women as well as men are now included 
in these traditions and all gain by the process of ‘putting [them] into words’ (p. 41).  

Therefore, in light of the above considerations, Applebee defines a curriculum as ‘a 
selection of what a community believes is worthwhile’ (p. 42).  

Learning Through Curricular Conversations 

How can we best facilitate students’ entry into traditions of knowledge-in-action?  
As students act within a domain, conversational action, they learn both content and socially 
constituted conventions (p. 43). They are learning simultaneously to enter into larger 
traditions, e.g., enquiry, forms of argument, types of evidence, and patterns, etc. These 
curricular conversations, states Applebee, are a series of discussions taking place over 
time, days, weeks, semesters, years (p. 44). In such a curriculum, students explore a 
domain. Contributions grow in scope and complexity (p. 44). As a result, it is to be hoped 
that their actions will be surer, and that their sense of mastery and confidence will grow 
because they will join the community of scholars and continually construe and reconstrue 
the issues in the domains of their conversations (p. 44).  

Curriculum Planning 

First, states Applebee, establish conversational domains within each discipline, then, 
second, foster these relevant, ever-evolving conversations within the curriculum (p. 44). He 
further recommends spending time on work that interests students, that has a living 
tradition of conversation into which students may enter (p. 45.) As an example, he 
recommends ‘voices in conflict’ as a way towards the interpretation of history (p.46). For 
example, this may raise the question about whether history should be read chronologically 
or thematically. Applebee recommends that, in any case, domains should be viewed from a 
variety of viewpoints, cultural traditions, or from a new focus (p. 47). Instead of ‘coverage’ of 
one of a set of significant conversations (p. 47) about what history really is, why not, he 
asks, have role-playing activities of voices from the past, ask students to become experts 
on texts that the rest of the class has not read, or use activities that invite diverse 
interpretations and multiple points of view (pp. 48-49).  

Transforming Curriculum 

Applebee’s recommendation is that the curriculum be organised around living traditions in 
order to transform entry into domains of knowing and doing, with an emphasis on entry into 
conversations that matter, culturally significant domains that look to the present and future 
as well as the past (p. 49) On the practical level, how are domains of conversation 
stressed? The curriculum is constrained by many limits: time, resources, required courses, 
graduation requirements, available materials—the usual predicament faced by schools & 
teachers. Applebee’s suggestion is to shift the focus to conversations that matter and, 
therefore, transform the domain (p. 50). In doing so this may perhaps place the curriculum 
into better alignment with the larger tradition, the traditional topics in the discipline. 

5. Characteristics of Effective Curricula 

Applebee argues that ‘…a reconceptualization of the curriculum as culturally significant 
domains for conversation reconnects with recent work in constructivist pedagogy, offering 
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the possibility of developing a unified theory of curriculum and instruction’ (p. 64). Is this the 
case? 

Another question asked by Applebee is: How can curricula become more effective, foster 
these sustained conversations? (p. 51).  

Applebee reports that, particularly in the United States, ‘Curriculum planning is usually 
approached as an exercise in domain specification and task analysis’  (p. 51). Curriculum 
planning, he states, begins with an inventory of important skills and concepts and then 
arranges them in a logical or psychological order. Instead of this approach, Applebee 
suggests, beginning with ‘…consideration of the conversations that matter and the debates 
within them that enliven contemporary civilization’ (p. 52). Then the question becomes how 
these conversations may be orchestrated so that students can enter into them? (p. 52.)  

Applebee argues that there are four (4) characteristics of an effective curriculum:  

1. Quality:  

An effective curriculum is built around language episodes or conversation of high quality (p. 
53).   

Applebee maintains that it is essential that: 

•     Conversations are clear and accurate;  

•     Conversations are supported by relevant argument and evidence; 

•     Knowledge created should be constantly reformulated, reassessed, e.g., as in the 
disciplines in science, and that all stakeholders acknowledge that central arguments 
within a discipline change, and that  

•     The material must be able to support meaningful conversations. (p. 55).  

2. Quantity:  

An effective curriculum has an appropriate breadth of materials to sustain conversation (p. 
56). Included are the following considerations:  

•     ‘The essence of conversation is that it must allow interaction…’ (p. 56). 

•     ‘If we do not structure the curricular domain so that students can actively enter the 
discourse, the knowledge they gain will remain decontextualized [knowledge-out-of-
context] and unproductive’ (p. 57). 

•     Too much material or pressure for coverage may inhibit the learning process (p. 56). 
For example, there are those who would say that because science is ‘a completely 
new domain, the students don’t know “enough” to take independent action’ (p. 57).  

•     ‘They [students] may succeed on a limited spectrum of school tasks that require 
knowledge-out-of-context…’ (p. 57).  
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•     Pressure from special interest groups: For example, it is easier to include something 
for everyone rather than make hard choices about how much material is really 
manageable (p. 58). 

•     Avoiding mere ‘mentioning’ or shallow coverage (p. 59).  

3. Relatedness:  

The Parts of an effective curriculum are interrelated (p. 59): 

•     Cumulative conversations provide a sense of direction for what has been covered 
and what is to come. 

•     Decisions must be made about what is central and what peripheral to subject area 
or classes (p. 60).  

•     Construct effective thematic units (p.61). For example, ‘…a theme establishes a 
unified topic that is then explored through a variety of interrelated activities’ (p. 60).  

4. Manner:  

Instruction is geared to helping students enter into the curricular conversation (p. 62). 

•     ‘What we learn is in large part a function of how we learn it’ (p. 62). 

•     If learners are to enter into ‘culturally significant domains of conversation, instruction 
must enable and support that participation’ (p. 62). 

•     Pedagogy is, of necessity, dialogic (p. 62): Cooperation must exist between student 
and teacher as they explore issues, understandings of past interchanges and 
predictions of future responses (p. 63). 

•     ‘The teacher will continue to be central and authoritative, but not authoritarian.’ (p. 
63).  

‘Like a master artisan [or a mentor], the teacher will mediate      between the 
classroom discussion and the larger tradition of      discourse….’ (p. 63).  

Cf. Judith Langer and Applebee’s discussion of the ‘features      of such 
learning environments under the general rubric of      instructional scaffolding.’ (Applebee 
and Langer 1983) (p. 63). 

•     Allow ‘students room to develop their own understandings in their reading and 
writing; ensuring that activities support natural processes of thought and 
language…that can be used in new contexts’ (p. 63). 

One Conversation or Many?  

Most fields of study are not neat and tidy, with one dominant conversation. Applebee 
specifically notes that there are also ‘…many different local conversations with different 
histories and participants….’ (p. 64). He reiterates that his central idea is to ‘…introduce 
students to the central conflicts within the field.’ (p. 64).  
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In order to achieve this, it is up to us, the professionals, to look for ‘… the commonalities 
across traditions of discourse, [because we may] … have lost sight of the differences that 
also support part of their richness and appeal’ (p. 65). 

Our challenge, according to Arthur Applebee is to find the most productive balance’. (p. 65).  

In conclusion, Applebee has much more to present in his transformative text, Curriculum As 
Conversation. For those who are interested, for example, there are chapters about how to 
structure curricular conversations and the pedagogy of ‘knowledge-in-action’. However, it 
would appear that the real question is how relevant, if at all or in part, are Applebee’s ideas 
in the Omani context.  
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Abstract 
An attempt has recently been made in science and mathematics education for 
producing educative materials and teacher guides. These are defined as materials and 
guides that foster the learning of both teachers and learners. The present paper aims at 
identifying the major disadvantages of currently used textbooks and guides in ELT 
and proposing a framework for designing task based materials and guides that can 
enhance learners’ learning as well as teachers’ professional growth. The paper 
provides a set of criteria that can be used for designing educative task based textbooks 
and another set for providing educative guidance in teacher guides. An attempt is also 
made to relate this to a proposed model for involving teachers in on-going curriculum 
development through task based action research. 

Introduction 
The importance of teaching materials in almost all educational systems seems to be universally 
acknowledged especially in educational systems where materials are confined to nationally mandated 
textbooks and their accompanying teacher guides. Such is the case in all Arab countries including 
Oman. In such situations, any educational reform or curriculum renewal will normally lead to 
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replacing a currently used series of textbooks by a newly written one. In all these systems, a top 
down strategy of curriculum development is usually used. There is always a division of labor 
between curriculum designers and materials writers on one hand and teachers on the other. Teachers’ 
role is confined to implementing teaching materials developed by experts and the chief support to 
teachers in this process fall into two categories: textbook training courses and prescriptive guidance 
in teacher manuals. The underlying assumption is that teaching materials are teacher-proof if s/he 
sticks to the guidance given in the teacher guides and attends initial textbook training courses.  

However, this is a simplistic view of teaching. It is well known that tasks designed by textbook 
writers are no more than potential content as they are usually reinterpreted by teachers and further 
reinterpreted by learners (Breen, 1987). The mismatch between teachers’ and learners’ perspectives 
is also well documented in postmethod pedagogy (Kumaravadivelu, 1991, 1992, 1994, 2001, 2003). 
Furthermore, studies of task based innovations in some educational systems reveal that teachers 
misinterpret those innovations(Carless, 2004). Such misinterpretation is attributed to teachers’ tacit 
beliefs about teaching and learning a foreign language.  
The present paper aims at developing a framework for designing educative task based materials in 
foreign language teaching. First, the call for educative materials in science education is outlined 
(Schneide, Krajcik, & Marx, 2000; Schneider, 2006). Second, options in task based ELT curriculum 
are reviewed (R.  Ellis, 2003a; R. Ellis, 2003b), and obstacles to developing task based materials and 
teacher guides are highlighted. The limitations of currently used task based materials are discussed. 
Third, theoretical bases for designing educative ELT materials are pinpointed. Fourth, a set of 
criteria for designing educative task based ELT materials and teacher guides are worked out. Finally, 
this call for developing educative materials is integrated in a model for involving teachers in on-
going curriculum development (M El-Okda, 1991, 2004; M.  El-Okda, 2005) 

The call for educative materials in science education 
The call for educative materials dates back to the mid-nineties of the last century(Ball & Cohen, 
1996). Ball and Cohen (1996:7) assert: 

“Materials could be designed to place teachers in the center of curriculum 
construction and make teachers’ learning central to efforts to improve education, 
without requiring heroic assumptions about each teacher’s capacities as an original 
designer of curriculum” 

They further add (Ball & Cohen, 1996:8): 

To turn curriculum material into a site for teachers’ learning, would require a certain 
conception of the designers’ work. Rather than conceiving the curriculum as 
“something for students” and the teacher’s guide as merely an instruction manual 
for teachers, both will have to be considered as terrain for teachers’ learning. This 
would require learning how to design and develop written materials so as to be 
educative for teachers as well as students. We know far too little about how written 
materials might support teachers’ learning, but it seems clear that devising such 
materials would require considerable imaginative design and inquiry. The changes 
that we propose imply substantial new costs for developers, publishers and districts 
as well as more work for teachers.  

Ball & Cohen’s call for educative materials has drawn the attention of curriculum developers and 
researchers since the beginning of the new millennium (Noh & Kang, 2007; Petish, 2004; Schneide 
et al., 2000; Schneider, 2006). Researchers have also started to investigate teachers use of educative 
materials and the degree to which those materials are really educative (Beyer, Delgado, Davis, & 
Krajcik, 2006). Davis & Krajcik (2005) attempted to develop a set of heuristics for the design of 
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educative materials in science education. Davis & Krajcik (2005: 3) assert that the proposed 
heuristics can be applied to the design of materials of other subject. 

“We present design heuristics for such curriculum materials to guide designers and 
to provide a context for discussing how curriculum materials might support teacher 
learning. The heuristics are grounded in science teaching but are useful in 
considering the design of curriculum materials across fields.(emphasis mine)”  

This is a strong claim since those heuristics have been proposed to align teacher learning and the 
reform assumptions adopted by designers of those materials. Such reform assumptions might be 
subject area specific. However, the call for designing educative materials, i.e. materials that lead to 
teacher as well students learning can still be adopted in designing materials of other subjects 
including learning English as a foreign language. Those proposed heuristics are said to be based on 
conceptualizing the knowledge base of teaching in terms of Shulman’s notion of Pedagogical 
Content Knowledge (PCK) that results from the successful marriage between content knowledge and 
knowledge of pedagogy. They are also based on a number of high level guidelines. Three of those 
high level guidelines can be easily adapted to designing educative materials in language teaching. 
First, educative materials should provide teachers with the rationale for activities included and not 
just guidance related their implementation in class. It is argued that such rationale is bound to make 
the designers’ underlying assumptions explicit. Second, educative materials should help teachers 
develop their pedagogical design capacity. Teachers need to be able to make informed instructional 
decisions related to how to adapt, change, and modify tasks to achieve productive ends. This is one 
of the main assumptions underlying the present writer’s model for involving teachers in on-going 
curriculum development. Third, educative materials should help teachers learn how to anticipate 
learners’ response to learning tasks. These three high level guidelines are especially important for 
designing educative materials in foreign language teaching. They are also very helpful in involving 
teachers in on-going curriculum development to be outlined below.  

The framework proposed for producing educative materials in science education consists of nine 
heuristics: three of which are related to PCK of science topics, five related to scientific enquiry and 
one for subject matter knowledge. The first category emphasizes the need for materials to provide 
teachers with learning experiences that can be adapted to their students, help them identify possible 
pitfalls and to sequence them appropriately. The second category focuses specifically on teaching 
students scientific enquiry and the third single heuristic emphasizes the need to help teachers develop 
their own content knowledge beyond the level of their students. Proponents of this line of thought 
use heuristics rather than principles because none of those have been empirically tested. It should be 
noted here that all those heuristics are geared towards sensitizing science teachers to the theory 
underlying science teaching materials. They also point out that such educative materials do not have 
to exclude other types of support for teacher development. 

Characteristics of currently used ELT materials 
Currently used ELT materials in Oman, like materials used in many parts of the world have a 
number of characteristics that make them less educative to teachers: 

1. Though they are supposed to be task based, the great majority of learning experiences 
included are mere exercises and drills assuming that there is a distinction between tasks on 
the one hand and exercises and drills on the other.  

2. Guidance available to teachers in teacher guides is highly prescriptive and focuses mostly on 
instructional practices related to conducting those learning experiences. 

3. Though they include a lot of innovative features, the designers’ rationale for those features is 
rarely stated explicitly. 
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4. They lack guidance and support as to how to develop teachers’ task design capacity. Indeed, 
teachers are not allowed to make any modifications to learning experiences or add their own. 

5. They lack guidance to teachers as to how to develop their content knowledge of the target 
language and culture beyond the level of their students. 

6. It is true that there is a heavy learner training component in which learners are sensitized to 
different strategies of language learning. However, learner training experiences are not fully 
integrated in language learning experiences. 

7. They lack guidance that fosters teachers’ reflection for/in/on action.    
Presumably those materials were designed with a set of assumptions using a wholly top-down 
strategy to curriculum development. These assumptions can be summed up as follows: 

1. Teachers’ role in curriculum development is confined to implementation of a pre-designed 
package that reduces their contribution to the limited feedback by a focus group. 

2. Materials should be teacher-proof, and teacher guides are usually believed to be teacher proof 
manuals. The assumption is that if teachers stick to the procedure recommended in those 
manuals, all intended goals will be achieved. 

3. The only support for teachers needed when the new series of textbooks are presented is a 
textbook-based teacher training program.  

4. Expatriate designers of those packages are usually too much sensitive to system constraints. 
They are certainly aware of innovative features. But the doses of innovations introduced at 
any given stage will always be restricted, given the lack of trained manpower and other 
system constraints (Markee, 1997). 

Such assumptions are bound to produce non-educative materials. What then are the bases of 
designing educative ELT materials? And what are the high level guidelines upon which we can 
produce a set of criteria for designing task-based or task supported ELT materials and teacher 
guides? 

Bases and guidelines for producing educative ELT materials 
Bases and guidelines for producing educative task based ELT materials should be derived from a 
number of sources. These include: current theory of language acquisition, theories of teacher 
learning and teaching expertise, and current models of ELT curriculum development.  

1. Current theory of second language acquisition 
Current theory of second language acquisition provides answers to very important questions 
related to types of learning experiences that should be included in foreign language 
classrooms. Whereas Krashen’s Monitor Model gives a peripheral role to focus on form and 
highlights the importance of engaging learners in communicative tasks that involve 
negotiation of input, the more recent version of the Interaction Hypothesis (IH) expands the 
notion of negotiation to include modifications of the structure of conversation and allows for 
a role for incidental focus on form in classes that are dominated by unfocused communicative 
tasks (R.  Ellis, 2003a). On the other hand, other models of second language acquisition 
permit an intentional and planned focus on form represented in what Ellis calls focused tasks, 
albeit within classes that are primarily dominated by unfocused tasks. Ellis’ conciseness 
raising model gives an important role to planned focus on forms in instructed second 
language acquisition. According to that model, focus on forms raises learners’ awareness of 
features dealt with. This, it is argued, triggers two cognitive processes: noticing those features 
in comprehensible input available in performing unfocused tasks and comparing it to current 
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interlanguage system. When the learner becomes naturally ready for acquiring those features, 
they are taken in; i.e. they become intake. 
Furthermore, developing learner autonomy in foreign language education is both practically 
and theoretically motivated. Foreign language learners’ exposure to the target language is 
quantitatively and qualitatively inadequate; and long vacations can result in a lot of language 
attrition. Hence the need to foster learner autonomy so that s/he may be able to expand his/ 
her exposure to the target language and never ceases learning once his/her schooling comes 
to a halt. Given the lack of integration of learner training into language learning experiences 
including tasks, exercises and drills, the transferability of strategies presented may remain 
minimal. 

2. Theories of teacher learning and teaching expertise 
There are two main sources that can provide us with guidance related to how teachers learn 
how to teach in teaching. These are theories of teacher learning and studies of teacher 
expertise. Language teaching has currently reached a stage known as the "post-method' phase 
proposed by Kumaravadevilu (2005,2003,2001, 1994). According to this new paradigm of 
thought effective foreign language teaching is no longer viewed in terms of one best method, 
but rather in terms of a set of principles that can guide action in class. Such principles can be 
actualized locally through teacher reflection and collaborative exploration of teaching. A 
major feature of post-method pedagogy is the development of teacher and learner autonomy. 
Autonomous teachers are expected not only to receive academic research and theory, but also 
to act as active consumers of that knowledge. They are required to shoulder the responsibility 
of their professional development. They are required to be teacher researchers.  
Teacher educators currently possess enough evidence that teachers' professional development 
can be accomplished only at schools and nowhere else (Putman & Borko, 2000, Tillema, 
2004). They have also become aware that teachers' professional development occurs mainly 
through participation in communities of practice (Lave & Wenger,1991). Finally, and more 
specifically, teachers learn how to teach through performing reflection enhancing task types 
instead of routinizing language teaching, i.e. making a routine of specific behaviors in the 
language classroom whether they are desirable or undesirable, effective or ineffective. Such 
routinization of teaching stifles reflection and this, in turn, does not help to uncover the tacit 
beliefs underlying those routines (Mezirow, 1991). Beliefs underlying routinized practices 
blind him/ her to the various alternative routes available to him/ her at every moment of class 
time, and to the possible consequences of each of those alternative routes. In sum, 
routinization of language teaching does not allow the teacher to explore teaching (Tsui, 2003, 
2004). This does not mean that teachers can exclude consideration of received formal 
knowledge resulting from educators' research and theories.  Indeed, one of the most important 
characteristics of expert teachers is their willing to be aware of advances made in the field of 
teaching their subjects (Tisui, 2004).  
To conclude this section, both theories of teacher learning and studies of teaching expertise 
highlight two major factors that should be taken into consideration in designing educative 
materials. First, learning to teach can occur only through reflection for/in/on action. Second, 
learning to teach can be enhanced through participation in communities of practice.  

3. Current models of ELT curriculum development 
This brings us to the third source of guidance as to how to produce educative materials for 
both learners and teachers, i.e. current models of ELT curriculum development.  
In language teaching the present writer has always been concerned with EFL teachers’ 
involvement in curriculum development to ensure their professional development (El-Okda, 
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1991, 2002, 2004, 2005). EFL teachers need to be engaged in a sort of teacher research that I 
called “task Based Action Research. Teachers are encouraged to explore tasks both as 
workplans and in-process. Other people have recently made similar calls (Edwards and 
Willis, 2005, Samuda and Bygate, 2008). Tomilson (2003) provides a framework for writing 
ELT materials and Tomlinson and Masuhara (2004) constitutes a practical guide for teachers 
on how to produce them. There seems to be an emerging consensus that teachers need to be 
task designers and task based action researchers. Elsewhere (El-Okda, 2005), a case is made 
for a combined top-down, bottom-up model for ELT curriculum development in which task 
based action research resulting in learning experiences that do not meet the conditions of 
well-designed tasks are modified or replaced by teachers, and subsequently fed into further 
top-down initiatives. This call presupposes another general agreement that task based 
language learning should be the basis of designing ELT materials. 
The main section of any curriculum guide is usually the scope-and-sequence or the syllabus. 
This is usually a lengthy chart or map which specifies what should be taught to a specific 
group of learners. So far, this section in almost all curriculum guides is produced in terms of 
a multi-dimensional syllabus. A quick look at any Omani ELT curriculum guide shows that 
there are a number of columns for different dimensions: topics, vocabulary, grammatical 
structures, language areas/ notions and functions, etc. But no attempt is made to include a 
column for tasks or task types. The actual learning experiences or tasks and exercises/ drills 
are left entirely for textbook writers. The term task was frequently used in the old series used 
in Omani schools (OWTE). Unfortunately, the term has been replaced by the term step in the 
new series. Perhaps we need first to define a language learning task and distinguish between 
tasks and exercises or drills.  

Several attempts have been made in the literature to define and characterize tasks. Indeed, it 
has become customary for authors of books on task based language learning to produce long 
lists of such definitions and characteristics of task. Enumerating such definitions is beyond 
the scope of this paper. But a number of comments on those definitions are in order here. 
First, some definitions make no distinction between a task and any other type of learning 
experience such as exercises and drills. Second, some of them are feature based and others 
are componential, i.e. define a task in terms of its components. Within the framework of 
second language acquisition, it has become customary to identify four main components of a 
task that can be manipulated for research as well as pedagogical purposes. These are input, 
conditions, processes (sometimes called procedure) and outcome excluding the fifth, i.e. goal 
which is usually defined in terms of a learning objective that the task is intended to achieve. 
Because the term “input” is used in second language acquisition to refer to different 
phenomena, I usually use the term givens instead. Since it is absolutely impossible to know 
which cognitive process a learner employs in performing a task, I prefer the term learner 
procedure. Most of the options cited by Ellis about conditions can be grouped together in 
learner procedure. That is why I usually define a task as a learning experience that consists of 
three components: givens, learner procedure and outcome. Most people currently distinguish 
between a task and an exercise/ a drill depending on the presence or absence of an outcome 
(Ellis, 2003a, Nunan, 2004). Drills and exercises do not have an outcome. Their sole purpose 
will be practicing a language form. After students complete the learning experience, all that 
the teacher can do will be to ask some students to do it again publicly. But a task should 
always have an outcome that is produced by learners by applying the procedure to the givens. 
After students complete the learning experience, the teacher can only check the outcome. 
This can be a list of differences between two pictures that are similar but not identical, a kite, 
a paper frog, a filled in form or table, a drawing, a classified list of items, a decision to be 
made, etc.  
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Several proposals of task based syllabi have been proposed in the literature such as the 
Banglore Project/ Procedural Syllabus, Willis’ task based lexical syllabus, Crrokes and 
Long’s target task syllabus, and Breen and Candlin’s process syllabus. However, the most 
comprehensive proposal and the only one in which an attempt is made to incorporate form 
focused instruction into a task based syllabus is that of Rod Ellis (2003 a and b).  

The major advantage of Ellis’ proposal is its flexibility which results from his attempt to 
provide alternative options that are suitable for different contexts. He makes a distinction 
between a task supported syllabus and a task based one. The former can be a traditional 
structural syllabus that involves grading and sequencing of structures and vocabulary and a 
list of focused tasks. Focused tasks are communicative tasks that have outcomes and in which 
students’ attention will mostly be focused on meaning, but it will be possible to predict their 
use of a certain form in performing them. However, he asserts, that these are difficult to 
design.  

A task based syllabus on the other hand should consist of focused and unfocused tasks. 
Unfocused tasks are highly communicative ones in which no control over the language used 
in performing them will be exercised. These are the types of tasks that generate a lot of 
negotiation of meaning that is believed to be the necessary condition for language 
acquisition.  
According to Ellis, a task based syllabus can be modular. In other words, it can consist of two 
types of modules: modules consisting only of unfocused tasks and form focused modules. 
The latter can follow either a traditional structural syllabus with drills and exercises as well as 
focused tasks or consciousness raising tasks that are believed to be consistent with a task 
based approach to language teaching. According to Ellis, Consciousness raising tasks, unlike 
traditional production exercises, require learners to understand a target structure with no or 
minimal production of that structure. Such minimal production will be confined to using the 
structure to answer personal or referential questions. It should also be noted that Ellis 
believes that an ELT syllabus for absolute beginners should consist only of meaning focused 
modules. Code based modules can be increased gradually depending on the level of the group 
of learners for which the syllabus is intended. 

Ellis (2003, a & b) also provides a set of criteria for grading and sequencing tasks based on 
the notion of task complexity and that of task difficulty. However, it is well known that task 
sequencing remains to be an issue that needs to be investigated by teachers in real 
classrooms.  

Except for the process syllabus, all models of task based syllabus development are basically 
top-down (See also Richards, 2000). However, it should be noted that Ellis frequently dwells 
upon teacher guides for task design. The implication seems to be that teachers can and should 
be involved in task design.  

Producing language teaching materials 
Language teaching materials are much broader than nationally mandated textbooks. Teaching 
materials include textbooks and their accompanying teacher guides, tapes, visuals, cards, etc. They 
also include supplementary materials designed or selected by teachers. In our context, language 
teaching materials refer mainly to textbooks and teacher manuals. The role of the teacher is confined 
to implementing pre-designed packages. In other contexts, teachers are given more freedom in 
designing their own materials (see for example the DOGME site). Earlier, D. Allwright (1981) 
questioned the need for designing prescribed textbooks and called for providing teachers with ideas 
guides instead. Our main concern here will be on characteristics of task based textbooks and teacher 
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guides or rather educative ELT materials, i.e. materials which enhance both students’ and teachers’ 
learning.  

Characteristics of educative task based ELT textbooks 
Based on the above discussion, a  number of criteria should be born in mind in developing our 
language teaching materials. They are also based on the recently developed notion of “educative 
materials”. More specifically, textbooks need not only focus on a specific amount of knowledge of 
the target language, but also on developing both teachers’ and learners’  abilities to grow 
professionally in teaching and learning a foreign language.  A textbook should: 

1. provide learners with unfocused tasks that foster negotiation of meaning 

2. provide them with form focused tasks that allow them to focus on meaning and at the same 
time pay attention to specific features of the target language as well as consciousness raising 
tasks 

3. ensure a reasonably varied blend of all types of those tasks 

4. display a well-developed system of grading and sequencing tasks  
5. include a leaner training component that covers not only learning strategies, but also learning 

styles, self assessment and self regulated/ directed learning, and learner reflection 
6. include tasks that aim at developing intercultural competence and not just biculturalism 

7. reflect a broad conceptualization of language forms that include both grammatical structures, 
words, language functions and notions and discourse structure 

8. reflect a systematic system of grading the different dimensions of the syllabus (topics, 
vocabulary, notions and functions and task types) 

9. integrate what is traditionally known as language skills through manipulating features of 
language learning tasks 

10. provide opportunities for individualizing instruction and meeting individual differences 
11. include tasks that engage teachers and learners in exploring language learning tasks and their 

life in the classroom 
12. provide suggestions for reflecting upon the learning process  

13. encourage teachers and learners to participate in the design of language learning experiences  
14. provide opportunities for language teachers and students for ongoing language learning 

during school vacations 
15. provide opportunities for incorporating alternative assessment in the learning process 

Designing educative teacher guides 
Traditionally, teacher guides have been called ‘teacher-proof manuals”. The assumption has always 
been that if teachers follow the detailed guidance given in those manuals about how teachers should 
teach the learning experiences included in textbooks, they will achieve the intended objectives. Such 
prescriptive guidance has many disadvantages: 

1. It develops a dogmatic view of teaching that is hard to change 

2. It develops full teacher dependence on the author’s proposed guidance and therefore stifles 
creativity. 

3. Lesson plans are usually carbon copies of too detailed guidance that has always resulted in 
what I have called “guidance jams”. 
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4. Copying and/ or summing up such guidance may not really lead teachers to fully understand 
the task work-plan or the alternative ways of conducting the task in class. 

5. Such prescriptive guidance gets redundant once the teacher has taught the textbook for the 
first or the second time. 

What then are the characteristics of educative teacher guides? 

The following is a list of the characteristics of educative teacher guides: 
1. Guidance should be task type specific and not focusing on individual tasks. This will also 

ensure brevity of guidance and avoidance of bulky manuals that are just shelved for ever once 
the teacher teaches the course for the first time. 

2. Given the well established fact that tasks are usually reinterpreted by both teachers and 
learners, guidance should be exploratory rather than prescriptive in nature. This entails that: 

• Teachers should be provided with guidance consisting mainly of elicits that require 
them to analyze the learning experience into their components and classify them into 
types. The aim is to sensitize them to task design   

• Teachers should be encouraged to modify learning experiences that do not meet the 
conditions of being tasks into well-designed ones 

• Teachers should be given guidance as to how to explore tasks together with their 
students in class to develop what might be called enquiry-oriented teaching. I have 
called these attempts “task-based action research”. 

3.  Teacher guides should provide teachers with the rationale for including each type of tasks 
included in the textbook. 

4. Teachers need guidance that enables them to explore aspects of content beyond what is 
included in the learners’ textbooks.   

5. This approach to designing teacher guides might eventually lead to completely different types 
of teacher guides that can be made available online. 

Towards a more active role for EFL teachers in curriculum development 
Elsewhere (El-Okda 2002, 2004, 2005), I have argued that curriculum development has always been 
viewed as some sort of educational raid that ends with demolishing a series of textbook and 
replacing it with another. More often than not, new series may not include many innovative features 
of the old one that has already become familiar to all parties concerned. This is because teacher role 
in curriculum development has always been confined to implementing what experts have produced. 
We have always depended entirely on a top down strategy in developing curricula. Nor is it 
advisable to use only a bottom-up one. Perhaps a top-down, bottom-up strategy will ensure viewing 
curriculum development as an ongoing process that never ceases (El-Okda, 2005). It will also 
remove the dichotomy between experts and teachers. Curriculum development and teacher 
professional development cannot be separated. This can be achieved if we seriously take into account 
teachers’ modified or designed tasks by incorporating them in subsequent editions of ELT textbooks 
or some other form of supplementary materials. 
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 إعداد األستاذ الدكتور ناجى ديسقورس ميخائيل

 استاذ تدريس الرياضيات
 مستخلص

 
 ظھ  ر م  ا ی  سمى حرك  ة مھ  ارات التفكی  ر عن  دما دع  ت رابط  ة تط  ویر االش  راف والم  نھج المدرس  ى ال  ى عق  د م  ؤتمر   1983ف  ى بدای  ة 

 ھ ذة الرابط ة بعم ل اط ارا ش امال لم ساعدة المعلم ین عل ى         لتدریس التفكیر على اعتبار انة ھدف ھام من اھداف المدرسة، كم ا طالب ت     

التفكیر لم ارزانو وأی ضا وثیق ة    / ومع ھذة الدعوة ظھر ما یسمى بنموذج ابعاد التعلم.فھم الجوانب  المعقدة و الدقیقة فى تدریس التفكیر 

 . عادات العقلوتكوين التفكیر  فى تدریسالتكنولوجياالمبادئ والمعاییر على تخطیط المنھج وتدریسة وتقویمة واستخدام 
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ھذا النموذج  یركز على اھمیة البناء المعرفى و المشاركة الفاعلة للمتعلم والتاكید على العملیات العقلیة العلیا وعالقتھا بعادات    

امھا كارشادات لتدریس وقدم مارزانو خطوطا عریضة ویمكن استخد. العقل التفكیریة والتعلم التعاونى وتكامل المعرفة والتفكیر الناقد

 .التفكیر فى المواد الدراسیة المختلفة

  

  مقدمة

  ماذا نعنى بمنهج التفكير؟ وكيف يمكن وصفة ووضعة فى صورة مفاهيمية نظرية يمكن تطبيقة فى المستقبل القريب؟                 
  .؟"مدرسة التفكير" لوما عالقتة بالتعليم النظامي فى مدرسة المستقب

ج ليست فكرة حديثة او جديدة، وانما فى العشرين سنة األخيرة بدأت فكرة المنهج تتغير عن                فى الحقيقة ان فكرة المنه    
المفهوم التقليدي، وظهر له مفاهيم ومعاني متعددة تتفق مع الثورة  العلمية والتكنولوجية، ومع فهمنا الجديـد لكيفيـة                   

. ة، وكيف يتم تشغيل ومعالجة المعلومـات        تعلم اإلنسان، وكيف  تحدث عملية التعليم والتعلم داخل الصف او خارج           
وأيضا مع ظهور العديد من االستراتيجيات التدريسية التى بدأت تهتم بالعمليات العقلية و التفكيـر العليـا ، وظهـور           
مايسمى بنظرية الذكاءات  المتعددة التى تختلف نوعا ما عن مفهوم الذكاء التقليدي الذى كـان سـائدا فـى القـرن                      

ا مع ظهور نظريات ماوراء المعرفة ودورها فى تفسير السلوك االنسانى وغيرها من االفكار التربوية               الماضي وأيض 
و النفسية التى يمكن ان تولد لنا مدرسة أفضل اكثر تعليما وتعلما ، مدرسة محببة، مدرسة  دافعة للتعلم ، مدرسة بها                      

وذكاءاتة وقدراته وتفكيره ، مدرسة قادرة علـى خلـق          تعلم أسرع ، مدرسة تهتم بالفرد واهتماماته ودوافعه وميوله          
أفراد اكثر قدرة على التعامل مع ماهو غير مالوف ، مع مشكالت يومية وحياتية بأكثر حكمـة وقـدرة ومعرفـة ،                      

 بيئته ويستثمرها فى ان واحد ، يستطيع ان يحمى بيئتـه            ممدرسة قادرة على صناعة اإلنسان الذى يستطيع ان يستخد        
  ، وقادرا على التحكم فيها بما يخدم جيله و األجيال القادمة ،مدرسة قادرة على خلق فـرد قـادر علـى                       من التلوث 

  .التعايش السلمي وواعيا باألخر  ويعرف كيف يفكر ، وقادرا على التعامل مع األخر بفكر واع
  :        وفكرة المنهج هذة تنقسم الى أربعة نقاط رئيسية

 هي عملية مخططة وموجهة عن طريق المدرسة لتحقيق اهداف معرفيـة ومـا وراء               ان عملية التعليم والتعلم    . 1
 ).معرفة مفاهيمي ومعرفة إجرائية وحل مشكالت(معرفية وانفعالية ونهارية  

المنهج هو كل الخبرات التربوية المقبولة اجتماعيا التى تقدمها المدرسة للمتعلمين سـواء بطريقـة فرديـة او                   . 2
 .جماعية

(  الخبرات التربوية التى يمكن ان يكتسبها المتعلم داخل و خارج أسـوار المدرسـة التقليديـة                  المنهج هو كل   . 3
وخصوصا مع فكـرة الـسماوات المفتوحـة واالنترنـت وشـبكات            ) مدرسة افتراضية ... مدرسة بال أسوار  

 .االتصاالت وسرعة االتصال و المعرفة غير المباشرة وغيرها
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حياتية واالجتماعية ومهارات اتخاذ القرار وحل المشكالت والتواصل مـع          المنهج هو كل الخبرات المخططة ال      . 4
 ).تكامل المعرفة(االخرين و الترابطات بين المواد الدراسية األخرى 

  
  : المنهج المدرسى لمدرسة التفكير والتفكير للجميع على انةىكما يمكن ان ننظر ال

 curriculum as aتنقله المدرسة الى المتعلمـين  التى يجب ان   cognitive  structureالبنية المعرفية  . 1

body of knowledge .  وقد ظهر العديد من المبادئ والمعايير الخاصة بالمواد الدراسية المختلفة والتـى
 standards for curriculum content أطلـق عليهـا المـستويات المعياريـة للمحتـوى الدراسـى       

(NCTM,2000). 

متعلمين مخرجات تعليمية على درجة عالية من التفكير ومن العمليات العقليـة      خبرات تهدف الى إكساب ال     . 2
 مجموعة كبيـرة مـن المـستويات المعياريـة     NCTM  وقد قدمت  curriculum as a productالعليا 

 . والتى قد تختلف من مادة دراسية الى اخرىstandards processesللعمليات العقلية 

ن توظيف هذة  القوة فى إثبات صحة األشياء ، وفى استنتاج الخـواص   يمكmathematics powerقوة   . 3
والعالقات ، فى حل المشكالت الحياتية ، فى النمذجة ، فى التفكير بانواعة المختلفة ،وهذا يتأتى من خالل                  

درات التفاعل بين المعرفة المفاهيمية والمعرفة االجرائية وبين العمليات المعرفية وما وراء المعرفية ومع ق             
 .وذكاءات الفرد

  
 )قوة الرياضيات(                 المنطقة المشتركة هى قوة العلم او قوة المعرفة  

 

 المعرفة المفاھیمیة 
 المعرفة االجرائیة

 العملیات المعرفیة  الفرد وذكاءاتة وقدراتة
  وما وراء معرفیة
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  اى ان قوة الرياضيات او اى مادة دراسية هي نتاج تفاعل بين المعرفة والعمليات والقدرات العقلية للفـرد ،                   
ى االهتمام بالمكونات  الثالثة حتى تكون مدرسة التفكير قادرة على التعامـل مـع           وبالتالى على المنهج المدرس   

  .المشكالت الحياتية واليومية بكل القدرة و الحكمة
  تعتبر الممارسة هي البوتقة التى يجب ان:   curriculum and practiceالمنهج والممارسة . 4

   ان توفر المدرسة مناخ وبيئة تعليمية لممارسة     تنصهر فيها كل العوامل الثالث السابقة ،  وبدون
المعرفة والعمليات والقوة لن تكون مدرسة قادرة على تحقيق أهدافها، ويتأتى ذلك مـن خـالل تبنـى فكـرة                    

  .تكنولوجيا التعليم وأدوات االتصال المختلفة الالزمة لحدوث التعلم واإلسراع فية
  

  :  curriculum as processوكونه عملية عقلية    فى الجزء التالي سوف أركز على المنهج 
كان ينظر للمنهج سابقا على انة مجموعة من المواد الدراسية على المدرسة ان تكسبها للطالب فى مواقف تعليميـة   

إما النظرة االكثـر حداثـة      . مختلفة فى شكلها وتنظيمها وأهدافها وفلسفتها وطرق تقديمها وطرق تقويمها وغيرها          
 تنظر للمنهج على عملية وليس محتوى ،وكانت اغلب  المشاريع العالمية السابقة تركز على المحتـوى   للمنهج بدأت 

يجب ان ينقلهـا الـى      ) تاريخ العلم (اكثر من العملية، وكانت تركز على ان المنهج مجموعة من  الوثائق والتاريخ              
 الى العلم الحـديث ، وحتـى مـا يقـال عـن              وإذا حللنا المنهج الحالي نجدة يميل الى تاريخ العلم وليس         . المتعلم

الرياضيات الحديثة ، فهي رياضيات القرن التاسع عشر وال يوجد فى المناهج المدرسـية عمومـا، رياضـيات او                
  وهنا كان. علوم القرن العشرين او الحادي والعشرين

ننا قادرون علـى تـدريس     الهدف من الورقة ، اذا لم نكن قادرون على تدريس علوم القرن العشرين كمحتوى ، فإ               
وبالتالى فان المنهج بهذه النظـرة او بهـذا   . cognitive process رياضيات القرن العشرين كعملية عقلية معرفية

النموذج يندرج تحت منظومة التفاعل بين المحتوى والتلميذ والمعلم والعملية العقلية  او بـين المعرفـة التقليديـة                    
نتاج هذا التفاعل يكون عائدة اكتساب عملية عقلية واجتماعية ومهارية، وقـد            .....لموالعملية العقلية وعنصري التع   

  .يصعب على المحتوى بمفردة تحقيقه
  

  
   
  
  
  
  
  

                           

  النموذج الحديث  النموذج التقليدي
  نموذج ثابت يركز على

   المعرفة المفاهيمية
  نموذج دينامى

نموذج تفاعلي بـين  البنيـة       
المعرفية للمـادة الدراسـية     

ة المعرفي للمـتعلم    وبين البني 
  وبين عادات العقل الفعالة
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   إذن التعلم بمفهومة الحديث هو تعلم تفاعلي دينامى اجتماعي تكنولوجي يربط بين الممارسـة واالسـتدالل                
ت وترابطـات بـين     والتفكير وإدراك العالقات وتحليل للظواهر الحياتية المختلفة واتخاذ قرارات وحل مشكال          

  .فروع المعرفة المختلفة وتواصل بين فكر الفرد وفكر االخرين
  :وإذا حاولنا تلخيص فكرة المنهج كعملية معرفية عقلية فيجب ان نفهم ماياتى

 )معلم مبدع ومفكر(يجب ان يكون المعلم لدية القدرة على التفكير الناقد بطريقة عملية  . 1

معلما  ليس ناقال للمعلومات او المعرفـة المفاهيميـة  او االجرائيـة    معلم فاهما لدورة غير التقليدي ،       . 2
 .وانما مساعدا ومخططا للخبرة ومرشدا ومعالجا

 .معلم واعيا بالتوقعات المختلفة التى يستطيع ان يقوم بها المتعلمين . 3

ومـع االخـرين    ) مهارات مـاوراء معرفيـة    ( معلم لدية الرغبة فى  مناقشة وحوار افكارة مع نفسه            . 4
الديمقراطية فـى  (وتقبل فكر االخرين ، وقادرا على تعديل فكرة ورأيه بما يتفق مع االخرين      ) تواصل(

 ).التعليم والتدريس

معلم قادرا على بناء خبرة غنية قائمة على االفكار التربوية المعاصرة التى يمكن ان تسهم فى إكـساب          . 5
 .المتعلمين العمليات العقلية العليا

اء مناقشات وحوارات منطقية بينة وبين االخرين وقادرا على تقديم الحجج المنطقيـة              معلم قادر على بن    . 6
 .القائمة على أدوات المنطق واالستدالل

معلم قادر على ان يتواصل مع االخرين بعقلية متفتحة قابلة للتغيير فى ما  يتاح له من معلومات اثنـاء         . 7
 .التواصل

 ولدية طرق إقناع علمية ) التمثيالت(ير لفظية  معلم قادر على نقل فكرة بطريقة لفظية وغ . 8

لدية القدرة على تقييم ادائة وأداء االخرين وتقييم العمليات المعرفية مع عدم التركيز علـى الجوانـب                  . 9
 .المرتبطة بالمحتوى المعرفى

م ،  لدية معتقدات ايجابية نحو عمليتي التعليم والتعلم ونحو المتعلم ونحو دور البيئة فى حدوث الـتعل                . 10
ودور التكنولوجيا فى إثراء عملية التعلم ، ونحو التوقعات المختلفة من المتعلمين وان لديهم القدرة على                

 .التعلم و االعتماد على أنفسهم فى التعلم 

  ).ناقل المعرفة(معلم مفكر  تختلف بنيته المعرفية التدريسية عن  الصورة التقليدية للمعلم  . 11
  

  ير لمارزانو التفك/ نموذج ابعاد التعلم 
  

   فى  الجزء التالي سوف أعرض نموذجا عمليا لمنهج التفكير ، لقد أوضحت الدراسات التربويـة و النفـسية        
ان نموذج التعلم لمارزانو انة فعال فى عمليتي التعليم والتعلم وفى جعل المدرسة اكثر فاعليـة فـى اكـساب                    

رهان واتخاذ القرارات وحل المشكالت علـى اعتبـار أنهـا           الطالب العمليات العقلية العليا مثل االستدالل والب      
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ومن الرواد التربويين الذين اهتموا بخلق وبناء مدرسـة تفكيـر           . متطلبات اساسية وضرورية ألفراد المستقبل    
Better school  هو روبرت مارزانو   Dr. Robert Marzano     فقد عمل مسحا للعديد مـن الدراسـات ، 

 Research for Educationات المتحدة األمريكية فى مركز بحوث التربيـة والـتعلم   التى أجريت فى الوالي

and Learning   وقد توصل الى االستراتيجيات التعليمية والتدريسية التى من المحتمل  ان تحسن تحـصيل  
  . وفى كل المواد الدراسية وعلى كل المستويات التعليمية"  كل الطالب"الطالب 

  
  مارزانوابعاد التفكير ل

  :التفكير وهى/ قد توصل مارزانو الى خمسة ابعاد للتعلم      
 Metacognitionما وراء المعرفية                                  . 1

 Critical and creative thinkingالتفكير الناقد و االبداعي         . 2

                                         Thinking process عمليات التفكير . 3

                                 Core thinkingمهارات التفكير االساسية  . 4

   The relation of content to thinkingعالقة المحتوى بالتفكير  . 5
  ومهارات ما وراء معرفية تشمل المعرفة بالذات والتحكم فيها و المعرفة بالعملية المعرفيـة والـتحكم فيهـا                  

)Carol,2005(   مهارات التفكير الناقد واالبداعى تتضمن مستويين، االول المهارات والذى يركـز علـى             ، أما
التساؤل وتحليل الحجج والبراهين ، والحكم على مصداقية النتائج، اما المستوى الثانى فيتـضمن االسـتعدادات      

ور العلمية فى االعتبـار  وهو كون الفرد متفتح الذهن ، ولدية علم ببواطن األمور ،  ولدية القدرة على اخذ األم 
مهارات ويـشمل توليـد البـدائل       : عند التفكير، والتفكير االبداعي أيضا، وقد قسمة مارزانو الى قسمين االول          
فيشمل االستعدادات وهـو الـتحكم   : والتفكير فى اكثر من وجهة  ، ولدية وجهات نظر متعددة، اما البعد الثانى       

رات عمليات التفكير فتشمل تكوين المفهوم ، وتكوين المبـدأ  ، الفهـم ،          اما مها . الداخلي للفرد فى نمط تفكيره    
ومهـارات  . حل المشكالت ، اتخاذ القرارات ، والبحث واالستقصاء ، وصياغة الفروض ، والتعبيـر اللفظـي      

امـا  .كامل التفكير االساسية تتضمن مهارات التحديد ، وجمع البيانات ، التذكر ، التنظيم ، التحليل ، التوليد ، الت  
وهو عالقة المحتوى بالتفكير و عالقة البنية المعرفية للمادة الدراسية بالبنية المعرفية العقليـة         : المستوى األخير 

  .للفرد
  

  ابعاد التعلم وعالقته بالتفكير
      يعد نموذج ابعاد التعلم ثمرة من ثمرات البحوث التى أجريت على طريقة المدرسة المعرفية ،

خدمه المعلمين فى جميع المراحل التعليمية وجميع المواد الدراسية ليحسنوا من نوعية التـدريس              ويمكن ان يست  
، ومن الدراسات المتعددة التـى أجراهـا مـارزانو علـى     )الجودة(والوصول بة الى مستويات عليا من األداء   
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تعلمه للبنية المعرفيـة للمـادة   قد توصل الى خمس أنماط للتفكير يمر بها المتعلم اثناء " تدريس التفكير "نموذجه  
  .الدراسية

 Positive attitudes and perceptions    االتجاهات والمدركات االيجابية تجاه التعلم: البعد االول  . 1
 about learning 

  Acquiring and  integrating knowledgeاكتساب وتكامل المعرفة : البعد الثاني . 2

       Extending and refining knowledgeفة  توسيع وتعديل المعر: البعد الثالث  . 3

  Using knowledge meaningfully استخدام المعرفة بطريقة ذو معنى: البعد الرابع . 4

                   Productive habits of mindعـادات العقـل المنتجـة   : البعـد الخـامس    . 5

             
 1992مارزانو واخرون "   التعلمابعاد)     " 1(شكل 

 
 

 عادات العقل المنتجة

استخدام المعرفة ذو 
 معنى

 توسیع المعرفة

اكتساب وتعدیل 
 المعرفة 

االتجاھات االیجابیة 
 والمدركات
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  التفكير/ ابعاد التعلم ) 2(                            شكل 

     
  التفكير لمارزانو على مجموعة من المسلمات التى يجب تبنيها /    وقد قام نموذج ابعاد التعلم 

  :ةعند عمليات التدريس المختلفة وخصوصا عند تدريس التفكير فى اى مادة دراسي
يجب ان تقوم عملية التعليم والتعلم داخل الصف على أفضل ما نعرفه من أساليب وطرق تـدريس                . 1

 .و أفضل الطرق لحدوث التعلم

 .يجب ان تقوم عملية التعلم على نسق مركب من عمليات التفاعل بين أنواع التفكير الخمسة . 2

طرق فاعليـة لتحـسين الـتعلم و        يجب التركيز على التعلم القائم على المناهج البينية وهى اكثر ال           . 3
 .االرتقاء بة

يجب  ان تكون المناهج فى جميع سنوات التعليم من رياض األطفال الى نهاية السلم التعليمي قائما                  . 4
على تدريس صحيح لالتجاهات والمدركات والعادات العقلية التى تيسر حدوث التعلم فـى االتجـاه     

 .المرغوب

 .ول كل من الطالب والمتعلماستخدام المدخل الشامل المتمركز ح . 5

يجب ان نركز على التقويم الذى يهتم بالكيفية التى يستخدم بها الفرد المعرفة و االستدالل المركب                 . 6
 .بدال من التركيز على استرجاع المعرفة فى ابسط صورها

 
لـى النظريـة   التفكير لمارزانو من أفضل النماذج التى قامـت ع /  ان نموذج ابعاد التعلم  Pat   وقد  أوضح 

مرشـد مـن خطـوتين لزيـادة     : تطبيق المستويات المعيارية القائمة على البنائية      " البنائية فى كتابة المشهور     
لزيادة الدافعية لـدى التالميـذ يجـب ان نهـتم بطريقـة االكتـشاف               ) 1(وقد ذكر انة    " الدافعية لدى التالميذ  
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عرفة لدى الفـرد المـتعلم ألداء مهـام تعليميـة ذات            واالستقصاء  و االختراع التى تتضمن تنشيط المعلم للم        
يلعب مناخ التعلم دورا هاما وايجابيا فى تكوين مدركات واتجاهـات ايجابيـة        ) 2.(مستويات معرفية عقلية عليا   

  .نحو التعلم ، وأيضا نوعية المهام التى يخطط لها المعلم لتحقيق مستويات عليا من التفكير
  

ضيح كيفية توظيف ذلك فى تدريس الرياضيات فيجب ان تكون أسـاليب تدريـسنا                  وإذا حاولنا باختصار تو   
قائمة على مجموعة من المبادئ المخططة تخطيطا دقيقا لتحقيق واحدا من اهم المـستويات المعياريـة التـى                  

  .2000 التى نشرت فى NCTM فى وثيقة المعايير و المبادئ   وردت
ت الحياتية وفى التواصل الرياضي والقدرة على إقامة الـدليل          الثقة فى قوة الرياضيات فى حل المشكال       . 1

 .و الحجة والتعليل على صحة قضية ما باستخدام أساليب واستراتيجيات البرهان

المرونة فى استكشاف االفكار والمعارف الرياضية ومحاولة إيجاد حلول بديلـة إبداعيـة للمـشكالت                . 2
 .الحياتية او المدرسية

 . المشكلة الحياتية او الرياضية ومحاولة الوصول الى حل لها المثابرة فى مواجهه . 3

 . تنمية الميول وحب االستطالع واالبتكار عند القيام بالمهام الرياضية . 4

 .القدرة على التأمل فى تفكير الفرد وأيضا القدرة على مراقبته وتقييمه . 5

 .ف مستوياتها ومجاالتهاالحكم والتقييم لقيمة الرياضيات فى قدرتها على حل المشكالت على اختال . 6

 ).2004وليم عبيد،(تقدير وتثمين دور الرياضيات كلغة وأسلوب فى ثقافة المجتمع وحضارته  . 7

  
  وقد قدم مارزانو تسع استراتيجيات  تدريسية فى نموذجه التدريس وسـوف اعـرض باختـصار ألهـم         

  :المالمح
 Identifying Similarities and Differences التعرف على التشابهات واالختالفات  : المستوى االول •

 : والواجبات المنزلية فى صورة مهام تعليمية وهى تتضمن ت وفية يقوم المعلم بإعطاء  الطالب التعيينا

  المقارنة -1
 التصنيف -2

 االبتكار والعبارات المجازية -3

 التمثيل القياسى والتشابة -4

  .اب التعميم وادراك العالقات والخواص   ويمكن استخدام هذة االستراتيجية فى تكوين المفهوم واكتس
  تعتبر استراتيجية التعرف على التشابهات واالختالفات هى المظلة التى تندرج تحتها االستراتيجيه  التدريسية              
التى تسأل المتعلم عن التعرف على تشابهين او اختالفين او اكثر بين مجموعة من األشياء ، وهى تعتبر احدى                   

ورية لتكوين المفهوم الرياضي ولكن ليست كافية، فهي تزود الفرد بفرص للتفكيـر فـى               االستراتيجيات الضر 
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المحتوى والعالقات التى تربط المحتوى بطرق جديدة  تختلف عن الطرق التقليدية ، بمعنى ان المـتعلم يقـوم                   
  .باكتشاف التشابهات واالختالفات بين عناصر المحتوى

 ويشمل سؤال الطالـب  Summarizing and Note Takingحظات التلخيص واخذ المال: المستوى الثاني •
 على

 بناء ملخصات كتابية . 1

 أخذ مالحظات . 2

 تعديل مالحظاتهم وتشمل تصحيح االخطاء  وإضافة معلومات . 3

   وهى تعتبر احدى االستراتيجيات االساسية للنظرية البنائية ، اكتب لتتعلم ، اكتـب مقالـة ، اكتـب برهـان       
  .ت فيها صحة قضية ما او تعميم ماوأكتب حجج منطقية تثب

  
وهى من أفـضل    " مهارات الدراسة "  تعتبر استراتيجية التلخيص واخذ المالحظات من المهارات االساسية من        

مهارات الدراسة التى يمكن ان تساعد الفرد على تنظيم أفكاره وتلخيصها ووضعها فى  عالقـات وترابطـات                  
جاعها ،كما إنها تسهم فى تعميق الفهم االكاديمى للمحتوى، وذلك من           تساهم فى سرعة إدراكها وتخزينها واستر     

خالل التفكير التحليلي الذى يقوم بة الفرد اثناء اخذ المالحظات وكتابه الملخص ، ألنه يعرض ألهم االفكار او                  
  .االفكار الرئيسة و االفكار الفرعية والعالقات المنطقية التى تربط بعضها البعض

  
 :تعزيز المجهود وتزويدهم بنقاط التميز وتشمل : ثالمستوى الثال •

إدراك نقاط التميز فى طريقة تحقيق االهداف وتزويدهم بمدى تحقق الهدف  طوال فتـرة                . 1
 .التدريس

 االهتمام بتعزيز وتقوية المهام التى قام بها او المجهود الذى بذلة تجاه الهدف، . 2

  .وضوع او الوحدة    االحتفال بمدى التقدم الذى أحرز فى نهاية الم
 تعزيز النشاط  وتزويد الطالب بنقاط تميزهم مكونة من إسـتراتيجيتين أساسـيتين وهمـا              ه   تعتبر استراتيجي 

وهى تختلف نوعا ما عن االسـتراتيجيات التـى تهـتم  بالمهـارات         , مرتبطين باتجاهات الطالب ومعتقداتهم     
م وتساعد على رؤية الترابطات بين المجهود الذى يمكـن          وهى تعتبر قوه دافعه لحدوث التعل     , المعرفية العقلية   

 .ان يقوم به الفرد تجاه التعلم وبين مقدار التحصيل او حجم تحقيق االهداف المعرفية العقلية
 

 
 : وتشمل Homework and Practiceالواجبات المدرسية والتدريبات : المستوى الرابع •

 التى يعطيهـا المعلـم      تالمدرسية او التعيينا  تزويد المتعلم بتغذية راجعة فى كل الواجبات         . 1
 .للطالب
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تحديد وإعطاء واجبات منزلية بهدف التدريب واكتساب المهارات واإلجراءات واآلليـات            . 2
المرتبطة بطبيعة كل مادة دراسية، الن وقت الحصة ال يسمح بعمـل            ) المعرفة االجرائية (

 التدريبات المكثفة الالزمة الكتساب المعرفة االجرائية

   تعتبر الواجبات المنزلية فرصه تعليمية عمليه لتدريب وتزويد المتعلم بتدريبات لتعميق فهـم المعلومـات او             
المعرفة االجرائية التى يتلقاها المتعلم   اثناء اليوم الدراسى ، حيث ان اليوم الدراسى ال يكفـى لتـوفير هـذه                      

ت الدراسات فاعليه الواجبات المنزليـة والتـدريبات        الفرصه التدريبية التى تزيد من عمق التعلم ، كما أوضح         
وفى الواجبـات المنزليـة يكـون هنـاك فرصـه      . التى تتم خارج الفصل الدراسى فى زيادة تحصيل الطالب    

  .لمراجعه وتطبيق المعلومات ، كما أنها تزودهم بوقت كاف حتى يصبح الفرد ماهرا فى المعرفة االجرائية
 
  وهـى   Nonlinguistic Representations غير اللفظية او غير اللغويـة  التمثيالت:  المستوىالخامس •

 :تتطلب من المعلم ان يسال الطالب عن

 بناء صورة عقلية لتمثيل المحتوى . 1

 رسم صور او تمثيالت بصرية للرياضيات . 2

بناء تنظيمـات بـصرية للمحتـوى مثـل خريطـة المفـاهيم او الخـرائط الـسيالة                                   . 3
 المفاهيم االكثر عمومية باألقل عموميةالتى تربط 

 تمثيل المحتوى الرياضى بطريقة بصرية . 4

 عمل نماذج طبيعية للمحتوى ولجوانب تعلم الرياضيات . 5

عمل مراجعات مع الطالب  للصور البصرية والتمثيالت التصويرية والنماذج الطبيعيـة            . 6
 .التى قاموا بإعدادها

 
فى الذاكرة االنسانيه بطريقتين ، االولى هى الطريقه اللغويـة ، إمـا                فى الحقيقة ان الفرد يخزن المعلومات       

وقد أظهرت الدراسـات التربويـة والنفـسية ان         . الثانيه فهي الطريقه غير اللغوية  وهى الطريقه التصويرية          
اإلنسان يخزن المعلومات بالطريقتين ، وكل فرد له طريقه مفضله لتخزين المعلومـات فـى الـذاكرة ، هـذا                 

تفضيل يتوقف على الكيفية التى يفضل بها الفرد التفكير او استرجاع المعلومـات او فـى ربطهـا ببعـضها                 ال
ولهذا تنادى التربية الحديثة باهمية تدريب المتعلمين على تمثيـل  . البعض ، وطريقه تشغيل ومعالجه المعلومات   

سومات والـصور واإليقونـات ، كمـا        المعلومات بطريقه غير لفظيه ، مثل استخدام اإلشكال التوضيحية والر         
  وهـذا يتطلـب   Physical modelsتنادى أيضا باهمية  تكوين صور عقلية او صور نماذج طبيعيه بصريه 

  .القيام بالعديد من االنشطه التى تتضمن أنشطه حركيه تصويرية
 

 
 Cooperative Learningالتعلم التعاونى :المستوى السادس •
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ادارة (تنظيم بيئة التعلم وتنظيم الطالب داخل الصف بطريقة تسمح للعمل الجمـاعي               يقصد بالتعلم التعاونى،    
  :وتشمل) الصف بطريقة قائمة على التعلم الجمعي

  وحسب طبيعة الموضوع-اذا تطلب األمر ذلك-مجموعات تعاونية  . 1

 تقسيم الطالب فى صورة مجموعات صغيرة وفق قدراتهم . 2

 وزيع المهامتوزيع المسئوليات داخل المجموعة و ت . 3
 

    يعتبر التعلم التعاونى رد فعل طبيعي لتفريد التعليم الذى احتل جزءا كبيرا مـن تعلـيم القـرن الماضـي                    
. ،وأظهرت الفردية العديد من السلبيات على السلوك االنسانى وعلى تفاعله مع االخرين ومع الذات االنـسانيه               

فى مجموعات والتى يمكن ان يستخدمها المعلم فى عمليتي         والتعلم التعاونى يقع ضمن تصنيف كبير وهو التعلم         
والتعلم التعاونى له قوه واضحة وتأثير قوى على التعلم االنسانى ، ويـستفيد منـه   . التعليم والتعلم داخل الصف   

التالميذ  فى تحسين التواصل بين انفسهم وبين االخرين وفى اتخاذ قرارات حياتيـه ، وفـى مهـارات حـل                     
صارعة او المتعارضة ، التخطيط ،الحوار وتبادل االفكار ، واحترام الرأي األخر والعديـد مـن                المشكالت الم 

المهارات االجتماعية التى يمكن ان يكتسبها فى ادارة الحوار  والتفاوض  والتفاعل مع االخرين وأيـضا فـى                   
 .ااكتساب بعض  أنماط السلوك االجتماعي االنفعالي الذى يصعب على الفردية  تقديمه

 
 

 and Providingصياغة االهداف السلوكية االجرائية وتزويد المتعلم بالتغذية الراجعـة  : المستوى السابع •

Feedback  Setting Objectives وتشمل   : 

 وضع االهداف السلوكية االجرائية فى بداية الوحدة . 1

   سؤال الطالب لوضع أهدافهم الخاصة بالدرس وذلك فى بداية شرح الوحدة . 2

د الطالب بالتغذية الراجعة الفورية وتعريفهم بمدى انجاز االهداف ومقدار النجاح الـذى   تزوي . 3
 حققوه تجاه االهداف

 سؤال الطالب بعمل سجالت لمقدار النجاح ومقدار التقدم الذى أحرزوه من االهداف التـى               . 4
 وضعت فى مقدمه الوحدة

 دة او أثناءهاتزويد الطالب بتغذيه راجعة اجماليه او كليه فى نهاية الوح . 5

 تشجيع الطالب لعمل تقييم ذاتي ألدائهم فى نهاية الوحدة  . 6

 مناقشه الطالب فيما أحرزوه من اهداف اثناء وبعد االنتهاء من الوحدة . 7
 

   هذة االستراتيجيه تهتم بتزويد المتعلم بالمعلومات الكافية التى توضح مقدار االنجاز الذى يحرزه الفرد تجـاه            
فاالهتمام بصياغة االهداف التربوية او ذكرها تساعد المـتعلم  .ة لكل من المعلم والمتعلم االهداف وهى ضروري  

كمـا  . على رؤية العالقة أالرتباطيه بين النشاط وبين االهداف بين المحتوى الذى يتعلمه وبين أساليب التقويم                
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ى يحرزه تجاه االهداف، ومعرفـه  ان تزويد الفرد بتغذيه راجعه تساعد الفرد فى التعرف على مقدار  التقدم الذ         
 .لماذا هدف ما تحقق بدرجه عاليه وهدف أخر تحقق بدرجه اقل ، وهدف أخر لم يتحقق

 
  Generating and Testing Hypothesesصـياغة واختبـار الفـروض     : المستوى الثـامن  •

 علـى   وتتضمن تشجيع المتعلمين على عمل مشروعات حياتيه تشمل صياغة وبناء فروض، ومساعدتهم           
 :اختبار صحتها وذلك من خالل

 مهام تعليمية قائمة على سلوك حل لمشكله . 1

 مهام تقوم على اتخاذ قرارات . 2

 مهام للبحث و االستقصاء . 3

 مهام استقصاء تجريبية . 4

  مهام قائمه على تحليل النظم . 5

 مهام لالكتشاف واالختراع . 6

دمة بكثرة فى العلوم الطبيعيـة ، فهـي      تعتبر صياغة واختبار الفروض من االستراتيجيات التدريسية المستخ   
تتطلب  من المتعلم تطبيق معلوماتهم واستخدام مهارات تفكيرية عليا او عمليات عقليه تهتم بالعملية المعرفيـة                 
من خالل سلوك طرح االسئلة حول المعرفة ، ومحاوله اكتشاف طرق الختبار صحة هذه االسـئلة ، وبعـدها                  

شرح النتائج التى توصلوا إليها، وأخيرا الخروج بـبعض النتـائج المرتبطـة       يحاولون الوصول الى تفسيرات ل    
  بالمعلومات ألمقدمه لهم وهى

 اكتشافات تاريخيه. 4        استخدام تحليل النظم . 1

 استقصاء تجريبي. 5          حل المشكالت . 2

 اختراعات. 6          اتخاذ قرار . 3
                                                                                 

 Questions , Cues , and Advanceطرح االسئلة و التلميحات والمنظمات المتقدمة :المستوى التاسع  •
Organizers 

    قبل البدء فى تقديم ماده تعليمية جديدة او محتوى تعليمي جديد ، يجب على المعلم طرح االسـئلة ألتاليـه                     
  بهدف مساعدتهم على
 مات والتعلم السابق استرجاع المعلو . 1

تزويد المتعلم بالعالقات التى تربط بين التعلم السابق والتعلم الجديد وذلـك مـن خـالل             . 2
  KWLإنشاء جسور معرفية عقلية تربط بين مايعرفه وما سوف يعرفه

تزويد المتعلم بطرق متعددة لتنظيم المحتوى و تنظيم طرق تفكيـره المـرتبط بالوحـدة             . 3
مثل إعطاء المفـاهيم ألعامـه قبـل      (يها عادة المنظمات المتقدمة     الجديدة والتى يطلق عل   

 مثل مفهوم تشابه المضلعات قبل تشابه المثلثات) الدخول الى المفاهيم الفرعية
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   التلميحات واالسئله والمنظمات المتقدمة هى بعض التكنيكات التى تستخدم لتنشيط التعلم الـسابق والمعرفـة             
وقد أظهرت الدراسات ان تنشيط المعرفة السابقة للمعلومات هى الخطوة          ,  الجديد   السابقة المرتبطة بالموضوع  

كما ان هذه األساليب يمكن     . االولى والمهمة لعمليه التعلم ، وتعد المتعلم لكيفية ربط التعلم السابق بالتعلم الحالي            
ج واألنماط والخواص الموجودة    ان تستخدم لمساعده الفرد على تنظيم المعلومات او البيانات بهدف رؤية النماذ           

فى المعلومات او البيانات المعروضة عليهم ، هذه األساليب تستخدم تلميحات مباشره واسئله لمساعده المـتعلم                
على تقديم تفسيرات وتوضيحات للمعلومات ، كما ان االسئلة تـساعد علـى تحليـل المعلومـات واسـتخدام                   

  .فى زيادة فاعليه التعلمالمنظمات المتقدمة التى تسهم بدور حقيقي 
  
 

   فى الجزء التالي سوف تستعرض الورقة بجزء من التفصيل بعض النقاط التى وردت سابقا نظرا ألهميتهـا                 
فى مدرسة التفكير ودورها الواضح فى تحسين التحصيل وتنمية المعرفة المفاهيمية واالجرائيه وسـلوك حـل                

  .ونمذجه رياضيه لكثير من المشكالت الحياتية والمدرسيةالمشكلة واتخاذ قرارات وتواصل رياضي وترابط 
  

  .   وفى الحقيقة اننى أود ان أركز على نقطة هامة من نقاط نموذج مارزانو وهى عادات العقل المنتجة
  تعتبر عادات العقل نمطا من أنماط األداء العقلي الثابت والمستمر فى العمل  من اجل التوصل الـى أعمـال                  

وهو يشمل التفكير الناقد والتفكيـر االبـداعي والتفكيـر          .  والحداثة او القيام بعمل ذكى ومنطقي      تتسم بالتحدي 
  . Self-regulated thinkingالمنظم ذاتيا 

  :  وهناك العديد من الطرق و األساليب التى يمكن استخدامها لتدريس التفكير
 Deر هذا األسلوب هـو دى بونـو   األسلوب االول هو األسلوب المباشر فى تعليم التفكير ومن أنصا . 1

Bono   ودروسه الستون فى برنامجه Cognitive Research Trust  (CoRT).  

األسلوب الثاني هو أسلوب الدمج وفية يتم تدريس التفكير ضمن محتوى البنية المعرفية للمادة الدراسية                . 2
 .ومن خالل المعرفة المفاهيمية والمعرفة االجرائية وسلوك حل المشكلة

 .ألسلوب الثالث هو أسلوب تدريس التفكير بطريقة مباشرة من خالل مشكالت حياتية واقعيةا . 3

  
  دور المعلم فى إعـداد دروس تعتمـد علـى فكـرة الـسقاالت كمـا أوردهـا مـارزانو فـى نموذجـه                        

  :  Scaffolding Instructionالتدريسي
االسئلة اإلرشادية والتعزيزيـة و     تحليل ومالحظة ومناقشة تفكير الطالب وذلك باستخدام اسلوب طرح           . 1

 .التوليدية

تهيئة وتنظيم بيئة الصف وبيئة التعلم بطريقة تسمح بمشاركة المتعلم فى عمليات التفكير المختلفة مـن                 . 2
 .خالل دروس التعلم التعاونى
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تنظيم الفصل فى صورة مجموعات صغيرة وتوزع عليهم المسئوليات والمهـام مـع تحديـد األدوار                 . 3
 .ل عضو من أعضاء المجموعةالمختلفة لك

إعداد أوراق العمل والنشاط المتضمنة ألسئلة تفصيلية تحليلية للمهام التى يجب يقوم بها الفرد والتـى                  . 4
 .تهدف فى النهاية الكشف عن خبراتهم التعليمية وقدراتهم التفكيرية

 تحقيـق االهـداف   تقديم الدعم والتغذية الراجعة واإلرشادات والمساعدات بأسلوب منظم يكون عائـدة         . 5
 .بطريقة مستقلة وبدون تدخل مباشر من المعلم

تخطيط للمهمة التعليمية بطريقة علمية منطقية دقيقة حتى ال يحـدث خلـل فـى المهـام والمهـارات           . 6
وخصوصا اذا كانت مهام جديدة تواجه المتعلم ألول مرة ، مع تحديد للكيفية التى سوف يقدم بها المعلم                  

 .المساعدة عند طلبها
 
  

  :انعكاسات نموذج مارزانو على تدريس الرياضيات خاصة وعلى المناهج المدرسية عامة
إصالح المناهج المدرسية بما يتفق مع فكر البنائية وأيضا مع الفكر الذى جـاء مـع حركـة                   •

 National Council of Teachers of (NCTM)المستويات المعيارية لتعليم الرياضـيات  
Mathematics 

المعلـم  (  داخل الفصل، مع تغير فى األدوار المختلفة  للمعلـم            ةاالداءات التدريسي التغير فى    •
 .....).الطبيب، المعلم المهندس ، المعلم كاتب السيناريو ، المعلم المسهل والمرشد

اعادة النظر فى أساليب التقويم التقليدية مع االهتمام بتقويم أساليب التفكير وأسـاليب تـشغيل                 •
 .مات ، واستخدام  البورتوفليو او ملفات االنجازومعالجة المعلو

تقويم المعرفة المفاهيمية و المعرفة االجرائية وسلوك حل المشكلة على اعتبار أنهم المكونـات            •
 .االساسية لتعلم الرياضيات المدرسية

مثل مهارات التخطـيط    ) التفكير فى التفكير    (االهتمام بتقويم مهارات التفكير ما وراء معرفية         •
 .المراقبة والتقييم  وتقويم الذات وغيرهاو

االهتمام بعادات العقل التفكيرية اكثر من االهتمام بكم المعلومات وأساليب استرجاعها وحفظها             •
. 

االهتمام بتوظيف التكنولوجيا فى إسراع عملية التعلم او فى التعلم الذاتي او الـتعلم المـستمر                 •
 .أساليب التعلم وأساليب التفكيروأيضا فى مواجهه االختالفات فى أنماط  و

االهتمام بالتواصل الرياضي والترابطات الرياضية وعالقتها بالمواد الدراسية األخـرى وفـى             •
حل المشكالت الحياتية باستخدام النمذجة الرياضية لتقديم حلوال إبداعية لكثير من المـشكالت             

 .اليومية
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  درسيةتطبيق هذه االفكار فى تعليم وتعلم الرياضيات الم

  
  التعرف على التشابهات واختالفات

    القدرة على تقسيم المفاهيم الرياضية الى صفات متشابهة وغير متشابهة تسمح للمتعلم ان يفهـم المواقـف                 
فمن خالل التحليـل    , االكثر تعقيدا او المشكالت التى تتسم بدرجة عالية من التعقيد او الحداثة او عدم المألوفية              

وهذا يتطلب من المعلم ان يكون لدية القدرة على فـتح           .. قوف على نقاط االتفاق او االختالف       يحاول الفرد الو  
 الرياضية المختلفة ، كما     محوارات  ومناقشات يكون عائدها الوقوف على هذا التشابه او االختالف بين المفاهي            
 التشابهات او االختالفـات    أوضحت العديد من الدراسات ان استخدام ألصوره البصرية تساهم فى التعرف على           

  ومن التطبيقات فى مجال الرياضيات . 
تكـوين  ( استخدام أشكال فن او األشكال الهندسية فى المقارنة وفى تقسيم األشياء وفق خاصية معينـة          . 1

 ).المفهوم او التعميم الرياضي

 االنماط  وتحليـل     استخدام التمثيالت البصرية يساهم فى توضيح نقاط التشابه او االختالف والنماذج و            . 2
 .الموقف الرياضى الى عناصره وأيضا فى إدراك العالقات بينهم بصريا

 .قد يستحيل حل الموقف الرياضى الهندسى دون تمثيل بصرى لعناصره . 3

  
  التلخيص واخذ المالحظات

وهـى     تعتبر مهارات التلخيص وأخذ المالحظات من المهارات التدريسية التى تحظى باهتمام من التربويين              
من المهارات االساسية فى عملية التعليم والتعلم داخل الصف ألنها تزيد من فهم الطالب للرياضيات ، فعنـدما                  

مـستوى  (يطلب المعلم من الطالب تحليل المسألة وإعادة صياغتها فى صورة رياضية اخرى وبلغتهم الخاصة               
وبنـاءا علـى    . ارات او عمليات عقلية عليـا     ، فان ذلك متطلب اساسى لتطبيق الرياضيات او القيام بمه         ) الفهم

العديد من الدراسات فان مهارات اخذ المالحظات تتضمن مهارات عقلية فرعية مثـل التعـويض والحـذف و      
االحتفاظ ، كل ذلك يتطلب  ان تكون المتعلم على دراية ووعى بالمادة الدراسـية وفاهمـا لبنيتهـا المعرفيـة                     

  :تطلب وهذ ي. واإلجرائية عقليا وكتابيا
 .تزويد المتعلم ببعض القواعد العلمية لعمل الملخص بطريقة صحيحة كتابيا . 1

تعويد المتعلم على طرح اسئلة للنقاط غير الواضحة بهدف إبراز الفكرة الرئيسة واألفكار الفرعية فـى              . 2
 .الموقف الرياضى بمعاونة االخرين

 .رهانالقدرة على التنبؤ باألفكار التى ترد الحقا فى الحل او الب . 3
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  كما أظهرت الدراسات التربوية ان اخذ  المالحظات الكثيرة أفضل من اخذ المالحظات األقـل عنـد تعلـم                   
الرياضيات ، وهذا يتطلب إعطاء  التالميذ الوقت الكافي ألخذ مالحظات ومراجعتها وتلخيصها ألنها تساهم فى                

  :وهذا يتطلب من المعلم. حصيلية بنجاحتوجيه عملية التعلم وتحقيق االهداف واجتياز االختبارات  الت
 .إعداد مجموعة من المالحظات تعطى للطالب كنموذج لكتابة البرهان او الحل  . 1

 يمكن االتفـاق    -تختلف باختالف طبيعة المادة الدراسية    – التركيز على طريقة معينة ألخذ المالحظات        . 2
 .عليها فى بداية التعلم

 .االفكار او البرهان  او النتائج من ان ألخريطلب منهم تعديل وتنقيح المالحظات او  . 3
 

 
  تعزيز الجهد وتزويدهم بمقدار النجاح

   يجب على المعلم توضيح العالقة بين  حجم الجهد المبذول فى التعلم وبين التحصيل ، وفى الحقيقة ان الجهد                  
ا ان تزويد المـتعلم بمقـدار       كما أوضحت الدراسات أيض   . مرتبط ارتباطا وثيقا باالتجاه او المعتقد لدى المتعلم       

النجاح الذى يحققه يساهم فى الوصول الى مستويات عليا من التحصيل ويدفعهم الى االستمرارية فـى عمليـة                  
  .التعلم وبدرجة عالية من الدافعية لالنجاز و تكوين اتجاهات ايجابية نحو تعلم الرياضيات

  
  الواجبات المدرسية والتدريب

. ية الفرصة للمتعلم لزيادة التدريب على المادة التعليميـة خـارج وقـت المدرسـة                 تعطى الواجبات المدرس  
والجدير بالذكر هنا انة يجب توضيح الهدف من هذة الواجبات او التدريبات الن ذلك يساعد على المثابرة فـى                   

كمـا  ان    .. بانجاز المهمة التعليمية ، كذلك يجب إعطاء تغذية راجعة فورية على الواجبات كلها ولكل الطال              
الدراسات أوضحت ان التدريبات المستمرة والفورية تساعد على وصول المتعلم الى اإلتقان و الى درجة عالية                
من السرعة فى األداء وأيضا الدقة فى األداء وهى جميعها مؤشرات يمكن أخذها فى االعتبـار عنـد حـساب          

  .لبرهان والتفكيرفاعلية التعلم او التدريب  وفى تنمية سلوك حل المشكلة وا
  

  التمثيالت غير اللغوية
   تعتبر الرياضيات عامة والهندسة خاصة من المواد الدراسية االساسية التى تعتمد علـى التمثيـل البـصري      

وقد أوضـحت   . للموقف المشكل ، وفى  بعض األحيان ال يمكن حل المشكلة الهندسية إال اذا تم تمثيلها بصريا                
سية ان التمثيالت البصرية او غير اللغوية تزيد من قدرة المتعلم على التحصيل وأيـضا  الدراسات التربوية والنف  

فى زيادة النشاط العقلي والقدرة على القيام بالعمليات العقلية العليـا مثـل مالحظـة الـنمط او  النمـوذج او                      
  .االستدالل وادراك العالقات والبرهان وغيرها
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  التعلم التعاونى
الحديثة التى أجريت فى العقدين الماضيين ان تنظيم الفصل فى مجموعات تعاونية تنافسية                أشارت الدراسات   

تظهر فاعلية ايجابية لكل من عنصري التعلم ولكل ابعاد التعلم ، وهنا يجدر االشـارة الـى اهميـة ان تكـون        
مدرسى كله قائمـا    المجموعات صغيرة ومتعاونة ، وهنا أيضا يجب ان نحذر من اإلسراف فيها وجعل التعلم ال              

فقد يكون التعلم التعاونى فاعال بدرجة عالية فى موقف  معين وغير ذلك فـى موقـف                 . على التعلم التعاونى    
إذن طبيعة المادة الدراسية وطبيعة المتعلم  هما المحددان السـتخدام اسـتراتيجية الـتعلم التعـاونى او                  . أخر

  .التفكير/ ة  او استخدام النموذج الخاص بأبعاد التعلماالستراتيجية التقليدية او االستراتيجية الفردي
   هذا النوع من التعلم يسهم فى إكساب المتعلمين العديد من المهارات التى قد يصعب على الموقف التقليـدي                  
تحقيقه مثل السلوكيات االجتماعية ، ومهارات اتخاذ القرار ، والتخطيط ، والتفاعل وإبداء الرؤى والقدرة علـى    

مل فى الفريقى ، واالستقاللية ، والتلخيص ، والمشاركة وتحمل المسئولية و االعتماد على النفس  والتعامـل   الع
  .مع االخرين ، واحترام الراى األخر وغيرها

  
  صياغة االهداف واستخدام التغذية الراجعة

يار الطرق والوسائل التى       تلعب االهداف دورا هاما فى توجيه السلوك االنسانى ، وتعتبر محددات هامة الخت            
 لـيس بالـضرورة ان تكـون        –من خاللها يمكن تحقيق االهداف ، إذن مشاركة المتعلم فى صياغة االهداف             

  تساعد على توجيه سلوكه ومعرفة االتجاهات والطرق التى يجب ان يسلكها تحقيقا لتلـك              -محددة تحديدا دقيقا  
لم على معرفة هل  هو وصل الى الهدف المراد الوصول إلية أم             كما ان التغذية الراجعة تساعد المتع     . االهداف  

انة يحتاج الى مزيد من بذل الجهد للوصول الى الهدف ؟ وهل يتطلب ذلك تعـديل الـسلوك او البحـث عـن          
أساليب  وطرق اخرى لتحقيق  االهداف؟  هذة التغذية الراجعة تعتبر متطلب اساسى الكتـساب سـلوك حـل                    

  .انالمشكلة وكتابة البره
  

  فرض الفروض واختبارها
هـو   ) استخدام التعميمات والخواص لعمل تنبـؤات او اسـتنتاجات        ( اشارت الدراسات ان المدخل االستنباطي      

وسـواء كانـت    . مدخل فهم ذو معنى وله درجة عالية من الفاعلية فى زيادة تحصيل الطـالب للرياضـيات                 
ستنباطية فان ذلك يسهم مساهمة حقيقية فى تكوين عمليـات  الفروض  يمكن اختبارها بالطرق االستقرائية او اال    

عقلية عليا وأيضا فى زيادة قدرتهم فى الوصول الى نتائج علمية دقيقة وواضحة ، واغلب أساليب التفكير التى                  
نستخدمها فى تدريس الرياضيات تقوم على فرض الفروض واختبارها بطريقة تلقائية سريعة وتسهم فى اختيار               

  .أفضل المعلومات واالليات الالزمة للحلواسترجاع 
  

  التلميحات، التساؤل، المنظمات المتقدمة
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    تسهم التلميحات واألسئلة والمنظمات المتقدمة فى المتعلم لتحسين العالقة بين المعلومـات التـى  يعرفهـا                 
مـا فـى بنـاء جـسور     كما ان التلميحات تلعب دورا ها. والمعلومات التى يجب ان يعرفها او يتعلمها مستقبال    

المعرفة لربط التعلم السابق بالتعلم الحالي ، هذة الجسور هى الوصالت والترابطات العقليـة والعـصبية التـى     
 فى كتابة صفات المتعلم     1976من التعلم الجديد، كما أشار بلوم       % 50تسهم فى زيادة التحصيل بنسبة قد تفوق        

  .والتعلم المدرسى 
 االستقصاء او االكتشاف الموجة تزيد من عمق فهم الطالب للمـادة ، والتـى   ةراتيجي   كما ان االسئلة فى است  

وتمارين الهندسة عـادة مـا      .. فيها يحاول البحث عن إجابات علمية ومنطقية للسلوك المرغوب الوصول إلية          
ميحـات  تكون بها معلومات ناقصة التى يجب استكمالها للوصول للحل  وهذا يتطلب  إعطاء الفرد بعـض التل                 

وبدونـه قـد يـصعب     )  Geometrical Constructionالعمل فى الهندسـة  (حتى يستطيع الوصول للحل 
الوصول للحل  ، كما ان تدريس المفاهيم االكثر عمومية تسهم فى فهم المفاهيم الفرعية مثل تدريس المـضلع                   

  .ا)منظمات متقدمة(لفرعية المكونة له وعالقته باإلشكال الهندسية األخرى ، ومفهوم الدالة وعالقتها بالمفاهيم ا
  
  
  

  المراجع العربية واألجنبية
تصورات مستقبلية لمنهج الرياضيات فـى األلفيـة الثالثـة ، مجلـة             ): 2000( ميخائيل ، ناجى ديسقورس      -

  .تربويات الرياضيات ، المجلد الثالث، يناير ،الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات
  
المـؤتمر  , المناهج والتقويم   , مبادئ ومستويات الرياضيات المدرسية   ) : 2001(ورس   ميخائيل ، ناجى ديسق    -

  . أكتوبر6العلمى االول للجمعية المصرية لتربويات الرياضيات ، كلية التربية جامعة 
  
المؤتمر العلمى السابع عشر، الجمعيـة      , ماذا بعد المعايير والمستويات   ): 2005( ميخائيل ، ناجى ديسقورس      -

  .جامعة عين شمس" مناهج التعليم والمستويات المعيارية"صرية للمناهج وطرق التدريس الم
  
تعليم الرياضيات لجميع االفراد فى ضوء متطلبات المعايير وثقافة التفكيـر، عمـان،             ): 2004( عبيد ، وليم     -
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تصمیم أنشطة تعلیمیة يف العلوم مبنیة على نظریة الذكاءات 

 املتعددة
 

 إعداد
  محمد أحمد سليم .  د       علي بن هويشل الشعيلي.د    

عبداهللا بن خميس أمبوسعيدي. د  
 

جامعة السلطان قابوس/ كلية التربية  
 

نتيجة التطور الـذي يـشهده      تتجه النظم التربوية اليوم في العديد من دول العالم إلى تطوير برامجها التعليمية              
أبحاث الدماغ وظهور نظريات جديـدة  وقد ساعدت . ة والتعليمالعالم في شتى مجاالت الحياة ومنها مجال التربي    
 الكثير من الممارسات التربوية مثل تأليف المنـاهج واألنـشطة           في تفسير الذكاء اإلنساني إلى إعادة النظر في       

   .العملية وطرائق التدريس والتقويم وتوظيف التكنولوجيا الحديثة وغيرها من المجاالت التربوية
  

 يقودنا  التي ساعدت في توجيه نظر التربويين في تفسير جديد للذكاء اإلنساني           النظريات الحديثة    الحديث عن إن  
 ، هـذه  لعالم النفس األمريكي هاورد جـاردنر (Multiple Intelligence Theory)ظرية الذكاءات المتعددة إلى ن

يها سواء عن طريق تأليف منـاهج       النظرية التي ذاع صيتها بين التربويين، وبدأت بعض النظم التربوية في تبن           
  .وتصميمها، أو تدريب المعلمين على كيفية توظيفها داخل الغرفة الصفية مبنية عليها

مقترحـة  أنشطة عمليـة    تتضمن   يتم تأليفها مركزيا و     الكتب المدرسية في السلطنة، ومنها كتب العلوم       بما أن و
نوعيـة  و األنشطة بما يتناسب     هذهيكيف  ألن  مجال للمعلم    ال أعطتوزارة التربية والتعليم    إال أن   ينفذها المعلم،   

إن هذه الحرية تعطي المعلم مجـاال واسـعا     . الطلبة الذين يقوم بتدريسهم، أو أن يقترح أنشطة أخرى بديلة لها          
  .  الحديثة في التدريس ومنها األفكار المبنية على نظرية جاردنر في الذكاءات المتعددةرلتطبيق األفكا

  

ه الورقة إلى تقديم رؤية استرشادية مع األمثلة التطبيقية لمعلم العلوم في كيفية تصميم أنشطة عمليـة    وتهدف هذ 
. المتعلمينفي مادة العلوم سواء أكانت صفية أم غير صفية يراعي فيها الذكاءات المتعددة لدى   

 بسم اهللا الرمحن الرحیم
  ).78: النحل" ( تَعلَمون شَيًئا وجعَل لَكُم الْسمع واَألبصار واَألفِْئدةَ لَعلَّكُم تَشْكُرونواُهللا َأخْرجكُم من بطُوِن ُأمهاِتكُم الَ"
  

 مقدمة
تقديم خطة عالجية ) Alfred Binet( طلب وزير التعليم الفرنسي من عالم النفس الفرنسي 1904في سنة   

  فكان أن ظهرت نتيجة تلك الجهود أول اختبارات للذكاء، وتم تحديد .للطالب الذين يواجهون خطر الرسوب المدرسي
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  Binet̏̋ العالم بينيه) اإلختبار(، وكان أول من وضع هذا المقياس )IQدرجة ذكاء (مقياس للذكاء وعبر عنه بعدد رقمي 

  .قياس التخلف الدراسي للتالميذأمال منهما في وزميله سيمون تيودور 

ن هذا االختبار لمعامل الذكاء ال يقيس في الحقيقة سوى بعض القدرات لدى المتعلمين، أالتربويون  وقد وجد  

الرياضية، ومن أظهر مقدرة جيدة في هذين الجانبين فإنه - فهو يركز فقط على دراسة المقدرة اللغوية والمقدرة المنطقية

 عن إمكانية نجاحه أمارس العليا والجامعات؛ ولوج المدابذلك  وبالتالي يستوعب المواد الدراسية ويمكنه ،يتسم بالذكاء

في الحياة يقتضي فقط اإللمام الواسع باللغة   التنبؤ بها، ثم هل النجاح أحدفي الحياة بعد التخرج، فهي مسألة ال يستطيع

وقد تم نقل هذا النوع من االختبارات إلى  . ) ;Armstrong, 2000 2006الصدوقي، (والرياضيات والمنطق؟ 

يمكن قياسه موضوعيا والتعبير عنه بعدد منفرد أو " ذكاء" اسمه اًئيشات المتحدة حتى أصبح أمرا مشاعا أن هناك الوالي

  ). IQ(بدرجة ذكاء 

وبعد مرور ثمانين عاماً على تطوير أول اختبارات الذكاء، بادر عالم النفس األمريكي هاورد جاردنر   

)Howard Gardner ( في جامعة هارفرد)Harvard(وقال .  إلى تحدي هذا المعتقد المقبول والمشاع بين عامة الناس

 Frame of" و قدم نظرية الذكاءات المتعددة في كتابه أطر العقل . ن ثقافتنا ضيقت تعريف الذكاء إلى درجة كبيرةإ

Minds  "  عتبار  م ،  ومن خالل هذا الكتاب ، أعلن جاردنر عن تصور تعددي للذكاء يأخذ بعين اال1983عام

 هذا النموذج الجديد للذكاء نتاج .مختلف أشكال نشاط اإلنسان وهو تصور يعترف باالختالفات الذهنية بين البشر

دراسات و أبحاث استغرقت  حوالي ربع قرن من الزمن ، تم خاللها تضافر جهود العديد من الباحثين ذوي 

حديثة  في مجال علوم الذهن و علم األعصاب التي  أمدتها االختصاصات المتنوعة باإلضافة إلى االكتشافات العلمية  ال

  ) Gardner and Hatch, 1989( المختلفة هبسند  يذهب إلى القول بتعدد الوظائف الذهنية  وتنظيم الفكر بحسب وظائف

 ذكائين آخرين 1995، ثم اقترح في عام 1983      وقد حدد جاردنر سبعة أنواع رئيسية من الذكاء في عام 

 . صبحت تسعة ذكاءات، إال أنه يؤكد على أن هذه الذكاءات ليست نهائية، وليس لها ترتيب هرمي معينفأ

 Multiple(وأحدث بذلك ثورة في مجال الممارسة التربوية والتعليمية ظهرت فيما أسماه الذكاءات المتعددة   

Intelligences .(ين ووجهت أنظارهم إلى الكيفية التي وجذبت أقواله ونظريته هذه اهتمام عدد كبير من التربوي
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 وذلك بتطوير طرق واستراتيجيات التعلم المناسبة لمختلف أنواع ،يستطيعون من خاللها تجويد العملية التعليمية

وبالرغم من أن نظرية الذكاءات المتعددة تطورت في مجال علم النفس التربوي كنظرية تمثل مفهوم الذكاء . الطالب

. جاوزت حدود مجال علم النفس لتضفي إسهاماتها التربوية على مختلف عناصر العملية التربويةالحديث إال أنها ت

 تستند إلى نظريات التعلم المعرفية والسلوكية، اوبالرغم عن ما هو متعارف عليه من حيث أن طرق التدريس غالبا م

ير التعليمي في أنحاء العالم اآلن، فأغلب إال أن نظرية الذكاءات المتعددة تعد واحدة من أقوى المؤثرات خلف التغي

 وأهمية تحقيق ،المعلمين يتفقون اآلن على مستوى العالم على منطقية المبادئ المتضمنة في نظرية الذكاءات المتعددة

 ). Armstrong, 2000، 2005العموري،(االستراتيجيات التي تقترحها هذه النظرية في الفصول الدراسية 

ر من علماء المناهج وطرق التدريس إلى تبني هذه النظرية وتطويرها كمدخل متنوع في مجال ولهذا بادر الكثي  

 & Silver, Strongٍ)و ) (Armstrong ,2000و  ) Lazear ,1991( طرق و استراتيجيات التدريس، أمثال 

Perini, 2000.( 

 و االستراتيجيات التدريسية ويعد مدخل  نظرية الذكاءات المتعددة للتدريس  مجاال خصبا وثريا بالطرق  

 بصورة ذات معنى  تشبع احتياجاتهم وتحول الفصل  من تقديم المفاهيم العلمية لطالبهالمتنوعة و التي تمكن المعلم

  ) .2003حسين ، ( الدراسي إلى عالم حقيقي للتالميذ

عترف بأن نظرية الذكاءات المتعددة ورغم أن لجاردنر العديد من المؤلفات واآلمال المتعلقة بحياته المهنية إال أنه ي

وتجدر اإلشارة    Father of multiple Intelligences" أبو الذكاءات المتعددة "فهو يعرف اآلن بـ . أعطته الشهرة

إلى أنه ال يعترض على استخدام بعض الكلمات القريبة من الذكاء مثل قدرات، مواهب، طاقات، أو كفايات، ولكنه 

 في حين القدرات في مجال الموسيقى يطلق عليها موهبة، ،قدرات في المجال اللغوى ذكاء مثالًيعترض على تسمية ال

  ).2009الشريف، (فإما أن تقول ذكاء أو موهبة على الكل 

 في ورقة عمل ألقاها في الجمعية األمريكية للبحث التربوي بشيكاجو بعد مرور عشرين  جاردنروقد أشار  

ضافته عدداً من المشاريع التربوية التي يمكن إدراجها تحت نظرية الذكاءات المتعددة، عاما من ظهور نظريته إلى إ

ومنها دراسة حاالت الطالب فائقي التميز والطالب ذوي التحصيل الدراسي الفائق، وقد تم وصف هذا المشروع في 
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إثراء تفاصيل نظرية كما قام ب). Leading Mindsقيادة العقول (و ) Creating Mindsخلق العقول (كتابيه 

الذكاء "، وأدت نتائج بحوثه إلى إضافة الذكاء الثامن والذي أسماه 2005 و2004الذكاءات المتعددة خالل العامين 

 ، والمصير،، ووصفه بأنه الذكاء المتعلق باألسئلة أو االستفسارات الكبرى أو الغائية مثل التساؤل عن الهوية"الوجودي

  . )2003(جاردنر ، دالالته ومعناهواني والغاية من الوجود اإلنس

وقد أكد جاردنر في نظريته على أن العقول اإلنسانية ال تعمل بنفس الطريقة، و بني البشر ليس لديهم نفس 

 أكثر من مجاالت أخرى وذلك قد يعود إلى ة محددتنقاط القوة أو الضعف ، فبعض الناس قد يطور ذكاء في مجاال

  . راثة والتدريب المبكرالتفاعل الدائم بين الو

أضيف إليها حديثا الذكاء الثامن (وقد بين جاردنر حقيقة مفادها أن كل طفل يمتلك سبعة ذكاءات أساسية على األقل 

، وهو قادر على تطويرها إلى مستوى أعلى، وأن األطفال يبدأون منذ سن مبكرة ما أسماه جاردنر )والتاسع

)Gardner and Hatch, 1989 (لذكاءات محددةبالميول .  

 :املبادئ الرئیسیة لنظریة الذكاءات املتعددة
، يمكن )2005المشار إليه في الخالدي، (تعتمد هذه النظرية في عملها على عدد من المبادئ، حددها جاردنر      

  :عرضها فيما يلي

  :يمتلك كل شخص الذكاءات كلها .1

الذكاء الذي يالئم شخصا، إنها نظرية عن األداء الوظيفي   إن نظرية الذكاءات المتعددة ليست نظرية أنماط تحدد 

المعرفي، وتقترح أن جميع األفراد يمتلكون هذه الذكاءات التسعة ولكن بصورة متفاوتة، ويرجع ذلك إلى اختالف 

  .أثر كل من الوراثة والبيئة على اإلنسان، كما أن هذه الذكاءات تؤدي وظيفتها معا بطرق فريدة لكل شخص

  :لذكاءات عادة بطريقة متكاملةتعمل ا .2

بذاته في الحياة، فعندما يقوم  تتكامل هذه الذكاءات داخل الفرد، وتعمل معا بصورة تفاعلية، كما ال يوجد ذكاء قائم

  .اإلنسان بحل مشكلة معينة؛ غالبا ما يوظف أكثر من ذكاء

  :يستطيع معظم الناس تنمية كل ذكاء إلى مستوى مناسب من الكفاءة .3
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لـدى الفـرد     إذا مـا تـوافر     فرد لديه القدرة على تنمية ذكاءاته إلى مستوى عال من األداء على نحو معقول،                 فكل

  . الدافعية، وإذا ما تيسر له التشجيع المناسب، وبيئة التعلم المناسبة

  :تتنوع الطرق التي يعبر بها الفرد عن امتالكه لألنواع المتعددة من الذكاء .4

ال يستطيع القراءة، لكنه قادر على استخدام ذكائه اللغوي بمستوى عال، ويستطيع إظهار هذا الذكاء فقد نجد أحد األفراد 

  .في صور متعددة؛ كقدرته على رواية القصص، أو إجادته في قرض الشعر العامي

 :وصف الذكاءات
  

لمصادر العربية واألجنبية      فيمل يلي وصف للذكاءات المتعددة التي اقترحها جاردنر كما أشارت إليها عدد من ا

  :ي، وهي كاآلت)(Schwert, 2004; Gardner,1997، )2005 ؛ العموري،2005 ؛ الخالدي، 2003جابر، (

                       Verbal-Linguistic Intelligence:  الذكاء اللغوي-1

لحساسية للكلمات ومعانيها، وفهم المادة ويقصد به القدرة على استخدام المفردات اللغوية، والقيام بالتحليل اللفظي، وا

ويظهر هذا النوع في إبداع الكتاب . اللفظية المركبة، والمجاز، واالستعارة، والقدرة على نقل المفاهيم بطريقة صحيحة

ويظهر في الطفولة . ويوجد هذا النوع من الذكاء في الفص الصدغي األيسر للمخ وفي الفصوص األمامية. والشعراء

  .ويستمر حتى سن متقدمة، ويتأثر بالمثيرات البيئية مثل رواية القصص اللغوية، والتدريب على التذوق األدبيالمبكرة 

وغالبا ما يتصف المتعلمون الذين لديهم ذكاء لغوي مرتفع بأنهم يحبون الكتابة واأللعاب اللفظية، ويستمتعون بقراءة 

  .لة، ولديهم ذاكرة جيدة لحفظ األسماءالكتب في أوقات الفراغ، ويحبون نسج الحكايات الطوي
  

  Spatial Intelligence: المكاني/  الذكاء البصري-2

وتعديل هذه المعلومات، وإعادة صياغة ) األشكال(     ويقصد به القدرة على إدراك المعلومات البصرية والمكانية 

ء يتطلب الحساسية للون والخط، والشكل وهذا الذكا. الصور البصرية حتى دون الرجوع إلى المثير الفيزيقي األصلي

ويوجد هذا الذكاء في الجزء الخلفي من الفص األمامي للمخ، ويبدأ في التطور من . في الطبيعة، والمجال أو المساحة

  .سن التاسعة أو العاشرة، ويستمر حتى الكبر
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ساس قوي بالمواقع واالتجاهات،      ويتصف المتعلمون الذين لديهم ذكاء مكاني بأنهم ذوو خيال نشط، ولديهم إح

ويتحدثون عن صور بصرية واضحة في تفكيرهم، وينخرطون في أنشطة فنية، ويستمتعون بالعروض البصرية 

وغالبا ما يظهر هذا الذكاء لدى البحارة، والمهندسين، والمعماريين، والفنانين، والمصورين، . كاألفالم والصور

    . والنحاتين

  

     Bodily-Kinesthetic Intelligence: حركيال/ الذكاء الجسدي-3

. ويقصد به قدرة الفرد على فعل حركات جسمية أو عصبية للتعبير عما لديه من أفكار أو انطباعات أو أحاسيس     

ويميل هذا .وتبدو هذه القدرة العقلية واضحة لدى الراقصين والعبي ألعاب القوى والجراحين والحرفيين والممثلين

ى التمركز في نصف الدماغ األيسر عند األفراد اليمناويين، أو التمركز في النصف األيسر عند الذكاء إل

ويبدأ هذا الذكاء في الظهور ابتداء من الطفولة،ويمكن أن يتطور في المراحل التالية، حيث يعتمد على .اليسراويين

ئة من فرص تدريب وممارسة سواء على األداء مكونات كالقوة والمرونة والتآزر الحركي، كما يتأثر بما يتاح في البي

  . الرياضي، أو على األداء الحركي

حركي بأنهم غالبا ما يستخدمون لغة الجسم لنقل األفكار، واالنفعاالت، /     ويتصف المتعلمون الذين لديهم ذكاء جسدي

ا ما يظهرون مهارة في حرفة يدوية ويميلون إلى االنخراط في األنشطة البدنية مثل السباحة، أو لعب الكرة، وهم غالب

  .  ما، أو في تقليد حركات اآلخرين
  

   Logical-Mathematical Intelligence:  الذكاء المنطقي الرياضي-4

ويقصد به قدرة الفرد على استخدام العالقات المجردة، وتقديرها كما يحدث في الحساب والجبر والمنطق، كما         

، وإقامة عالقات السبب والنتيجة، وإجراء عمليات التصنيف ،واالستنتاج، والتعميم، وفرض يتمثل في إيجاد األنماط

ويتمثل هذا الذكاء بشكل واضح لدى علماء الرياضيات . الفروض، وإجراء التجارب العلمية، وضبط متغيراتها

هذا الذكاء في الفصوص األمامية ويوجد . والفيزياء، ومبرمجي الحاسوب، والمحللين الماليين، والمحاسبين، والمهندسين
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اليسارية من المخ، وكذلك في النصف األيمن منه، ويتأثر بما توفره البيئة من مثيرات ترتبط باألعداد واالستنتاجات 

  .والمنطق

     ويتصف المتعلمون الذين لديهم هذا النوع من الذكاء بحبهم للمسائل الحسابية، واستمتاعهم باستخدام الحاسوب، 

  .رسة األلعاب التي تحتاج على جهد عقلي، والمقدرة على القيام باستنتاجات منطقيةومما
  

      Intrapersonal Intelligence:  أو الذاتيشخصيضمن الذكاء ال-5

ويعني قدرة الفرد على فهم نفسه وباطنه، والتصرف بشكل يتفق مع هذا الفهم بما يساعده على ضبط تصرفاته      

 هذا الذكاء قدرة الفرد على التمييز بين اللذة واأللم، والتمييز بين المشاعر والدوافع، والقدرة على ويتضمن. واتزانها

ويظهر هذا الذكاء لدى الحكماء، والفالسفة، وكذلك المتصوفة . خلق توازن بين مشاعره الداخلية والضغط الخارجي

  .والرهبان

ور أثناء السنوات الثالث األولى في عمر الفرد، حين يبدأ في ويتواجد هذا الذكاء في الفصوص األمامية للمخ، ويتط

تكوين عالقة بين ذاته وبين البيئة المحيطة به واآلخرين من حوله، ويتأثر نمو هذا الذكاء بالقيم والمعتقدات واألطر 

 يظهرون إحساسا ويتصف المتعلمون الذين لديهم هذا الذكاء بأنهم غالبا ما. الثقافية واالجتماعية المحيطة بالفرد

باالستقاللية أو قوة اإلرادة، ويملكون إحساسا قويا بالثقة بالذات، ويميلون إلى قضاء أوقات أكثر بمفردهم لمتابعة 

  .اهتماماتهم ومشروعاتهم الشخصية
  

  Interpersonal Intelligence:  االجتماعي أوشخصيبينالذكاء ال -6

ويظهر . ة لآلخرين ومشاعرهم، والتصرف بلباقة في ضوئهاويتضمن قدرة الفرد على إدراك الحاالت المزاجي

ويتواجد هذا . هذا الذكاء لدى البائعين، ورجال السياسة، والمعالجين النفسيين، والمعلمين، والزعماء الدينيين

الذكاء في الفصين األمامي والخلفي والنصف األيمن من المخ، ويبدأ في التطور خالل السنوات األولى من 

ويتصف المتعلمون الذين لديهم هذا .فرد، حيث بداية االنجذاب االجتماعي، والتأثر بالقيم الثقافية المحيطةحياة ال

النوع من الذكاء بأن لديهم العديد من األصدقاء، ويتفاعلون اجتماعيا بدرجة كبيرة سواء داخل المدرسة أو في 

  .المجتمع، كما يظهرون الكثير من التعاطف والتفهم لآلخرين
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  Musical-Rhythms Intelligence:  الذكاء الموسيقي أو اإليقاعي-7

.      وهو القدرة على استقبال األصوات والنغمات وتمييزها والتعبير عنها واإلحساس بوقعها ونوعها والتفاعل معها

الخلفي، والفص ويوجد هذا الذكاء في الفص . ويظهر هذا الذكاء لدى المطربين، والملحنين، والعازفين، والمنشدين

األيمن الصدغي للمخ، ويتطور مبكرا في حياة الفرد، ويتأثر بما يتاح في البيئة من مثيرات موسيقية، وألحان، وآالت، 

ويتصف المتعلمون الذين لديهم هذا النوع من الذكاء بأن لهم حساسية لوقع الكلمات، أو للجرس الموسيقي . وتسجيالت

ت الموسيقية، ويميلون للعمل مع االستماع للموسيقى، وغالبا ما يتذكرون ألحان للكلمة، ويحبون العزف على اآلال

  .أغانيهم أو أناشيدهم المفضلة
  

  Naturalist Intelligence:  الذكاء الطبيعي-8

) اتالنباتات والحيوان(     ويتمثل في قدرة الفرد على فهم الطبيعة، وما فيها من حيوانات، والتمييز بين األشياء الحية 

ويوجد هذا الذكاء . ، والوعي بالتغيرات التي تحدث في البيئة)الصخور والغيوم والسيارات والسلع(وكذلك الجمادات 

ويتصف المتعلمون . غالبا لدى المزارعين، والصيادين، وعلماء النبات والحيوان، وعلماء الفلك، واآلثار، والجيولوجيا

لبيئة وقضاياها، ويستمتعون باألنشطة الكشفية، والرحالت إلى الحقول أو الذين يبرعون في هذا الذكاء باهتمامهم با

  .البيئة الطبيعية
  

       Existence Intelligence:  الذكاء الوجودي-9

     ويمثل هذا الذكاء االهتمام بقضايا الحياة األخرى وقضايا الموت، وما يتصل بذلك من قدرة الفرد على تحديد 

وغالبا ما يتجسد الذكاء .  الحياة، ومعنى الموت، والمصير النهائي للعالم المادي والروحيموقعه بالنسبة ألهمية

  .الوجودي بصورته النهائية لدى الفالسفة، والكتاب، ورجال القانون، وعلماء الدين

 التي تميز كل  المالمح المميزةتؤكد على حيث الفردية،لذكاء نظرة كليه وتعتقد بالمركزية لنظرية وعموما، تنظر هذه ال

عليه يصبح . يرى جاردنر أن الناس يملكون أنماطا فريدة من نقاط القوة والضعف وفي القدرات المختلفة حيث فرد ، و

 أن :وهما أال ينمن الضروري فهم وتطوير أدوات مناسبة لكل شخص حيث يعتمد جاردنر في نظريته على افتراض
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 حيث تؤكد  على المالمح المميزة التي تميز الفردية،ليه وتعتقد بالمركزية  ترى الذكاء نظرة كة المتعدداتنظرية الذكاء

عليه يصبح . كل فرد ، ويرى جاردنر أن الناس يملكون أنماطا فريدة من نقاط القوة والضعف وفي القدرات المختلفة 

ن للبشر أ من الضروري فهم وتطوير أدوات مناسبة لكل شخص حيث يعتمد جاردنر في نظريته على افتراض

ال يمكن ألحد أن يتعلم كل شئ يمكن ، وأنه اختالفات في القدرات واالهتمامات ولذا فهم ال يتعلمون بنفس الطريقة

 .تعلمه

  

 فهذا بالتالي سيدفعه للتنويع في أساليب ،إذا كان المعلم مؤمنا بتعدد أنماط التعلم لدى تالميذهومن المسلّم به بأنه   

ه في النهاية من تطوير وتفعيل ذكاءات الطالب المختلفة، ولهذا فإن المعلم مطالب بأن  تمكنةو طرق تدريسه، بصور

صور ، أرقام ، : يكون مبتكرا، مبدعا في تخطيطه لدروسه و لألنشطة التعليمية، وذلك لكي يقدمها بأشكال متنوعة 

 كقوالب نظرية ، اكية ، ال أن يقدمهالخ ، وبالتالي يترجم النظرية إلى مواقف سلو... أدوات للعب ، أصوات ، كلمات 

؟ فهذا غرفة المختبر مثال ؟ أو زهرةهل عندك ذكاء مكاني ؟  ولكن مطالب بأن يسأله أن يصف ال: كأن يسال التلميذ 

  .تعامل مع الذكاء المكاني

، العلومولقد أكدت العديد من الدراسات الحديثة على أهمية توظيف نظرية الذكاءات المتعددة في مجال تدريس   

بدراسة هدفت تعرف أثر استراتيجيات التدريس القائمة على الذكاءات المتعددة على ) 2009(قام أمبوسعيدي فقد 

 الدراسة  نتائجوقد أشارتالتحصيل الدراسي وتعديل الفهم الخطأ لدى طالبات الصف العاشر في الكيمياء، وقد أشارت 

حسابية ألداء طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة عند مستوى  وجود فروق دالة إحصائيا بين المتوسطات الإلى

  .في التحصيل الدراسي و كذلك في اختبار الفهم الخطأ لصالح المجموعة التجريبية) α = 0.05( الداللة 

ثر استخدام استراتيجيات التدريس المبنية على أدراسة سعت من خاللها تقصي ) 2005(وأجرت العموري   

.  الثانوي بسلطنة عمانلءات المتعددة على كل من التحصيل واالتجاه نحو الكيمياء لدى طلبة الصف األونظرية الذكا

 وجود فروق دالة إحصائيا بين المتوسطات الحسابية ألداء طالبات المجموعتين التجريبية  إلىنتائجالوقد أشارت 
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في االتجاه نحو مادة الكيمياء لصالح المجموعة في التحصيل الدراسي و ) α = 0.05( والضابطة عند مستوى الداللة 

  .التجريبية

ثر استراتيجيات الذكاءات المتعددة في تدريس العلوم في أ فقد هدفت تعرف )2004(أما دراسة البدور   

التحصيل واكتساب عمليات العلم لدى طلبة الصف السابع األساس باألردن، وقد توصلت الدراسة إلى تفوق أداء 

 الذكاءات المتعددة على المجموعة الضابطة في كل من التحصيل تتجريبية التي درست باستراتيجياالمجموعة ال

  .الدراسي واكتساب عمليات العلم

لقياس فعالية برنامج قائم على الذكاءات المتعددة في تنمية ) 2004(وفي دراسة قام بها الشربيني ويحيى   

نحو العلوم لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي بإحدى مدارس جمهورية المفاهيم العلمية وعمليات العلم واالتجاهات 

  .يجابي للبرنامج على المتغيرات الثالثةإمصر العربية، أشارت نتائجها إلى تأثير 

 والتي هدفت إلى قياس أثر تطبيق نظرية الذكاءات  (Own and Li , 2004)كما أظهرت دراسة اون ولي   

لكتروني على التحصيل األكاديمي للطلبة في مادة الكيمياء ، وقد أكدت نتائج الدراسة أن المتعددة في بيئة التعلم اال

مستوى إنجاز المتعلمين في بيئة التعلم االلكتروني المستندة إلى نظرية الذكاءات المتعددة أعلى من مستوى إنجاز 

 . طالب المجموعة الضابطة

لتتالءم مع ) الكيمياء(أنشطة تعليمية في مادة العلوم  إلى تطوير (French, 2003)نش  يهدفت دراسة فر   

ذكاءات الطالب وأنماط تعلمهم، وقد أسفرت نتائج الدراسة عن أثر دال إحصائيا في تحصيل الطالب وفي مستوى 

  . دافعيتهم للتعلم لصالح األنشطة التجريبية

خاللها إلى تقصي أثر عرض بدراسة سعيا من ) (Wright and Lagowski, 2002كما قام رايت والجوسك   

 الدراسة عينةم يوقد تم تقس. المفاهيم الكيمائية بصورة تتالءم مع ذكاءات المتعلمين على تحصيلهم الدراسي في الكيمياء

إلى ثالث مجموعات بحيث يتم تدريس كل مجموعة باستراتجيات تناسب الذكاء اللغوي بالنسبة للمجموعة األولى، 

وقد توصلت الدراسة إلى .  للمجموعة الثانية، والذكاء المنطقي الرياضي للمجموعة الثالثةالمكانيوالذكاء البصري 

  . تحسن في أداء طلبة المجموعات الثالثة في االختبار البعدي
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 : نظریة الذكاءات املتعددة وطرق تدریسها
 واألنشطة التعليمية بما يتالءم مع تؤكد نظرية الذكاءات المتعددة على أهمية التوسع في المنهج ليتضمن تعددية المواد

لذا على واضعي المناهج ومنفذيها إعادة هيكلتها بما يسمح بمرونة االختيار . التعدد في القدرات العقلية للمتعلمين

بحيث تتيح المناهج الفرص لجميع شرائح المتعلمين لالنتفاع بذكاءاتهم المتعددة عندما ) 2003عبيد وعفانة، (والتنويع 

  .ن مختلف الموضوعات للفهم والتعلم واكتساب المعلوماتيعالجو

 يرى جاردنر عدم وجود استراتيجية تدريس مثلى لجميع الطالب، إذ يساعد بعضها على تحقيق تعلم ،وبصورة عامة

قل مع مجموعات أخرى من الطالب، فعند استخدام المعلم أأفضل لموضوع ما في مجموعة معينة بينما قد تحقق نجاحا 

ة المختبر التي تستدعي قياس شدة التيار وفرق الجهد وحساب المقاومة للتحقق من قانون أوم مثال، يكون الطالب طريق

ذوو الذكاء الرياضي أكثر تفاعال مع هذه الطريقة مقارنة مع نظرائهم الذين ال يعتبر الذكاء الرياضي الذكاء المميز 

ر لبعض الحشرات أو الطيور تكون هذه النماذج أو الصور أكثر وفي حالة استخدام معلم العلوم لنماذج أو صو. لهم

  . المكاني/تأثيرا في الطالب من ذوي الذكاء البصري

لى بعض األمثلة إويبين الجدول التالي طرق التدريس المناسبة لكل ذكاء من الذكاءات الثمانية األساسية مع اإلشارة 

  : ألدوات قد تساهم في التعلم
  

   وفق نظرية الذكاءات المتعددةاسبة لكل ذكاء المنطرق التدريس

 أمثلة على أدوات التعلم طرق التدريس نوع الذكاء

  اللغوي

المحاضرات، المناقشات في المجموعة، العصف الذهني، لعب الدور، 

ألعاب الكلمات، األسلوب القصصي، كتابة التقارير والمقاالت، البحث 

  ترنتفي الكتب والمجالت، البحث عبر شبكة اإلن

الكتب، األشرطة،  أدوات كتابـة،      

أوراق، مـــذكرات، حلقـــات  

  نقاش،حاسوب متصل به انترنت

  /المنطقي

  الرياضي

العصف الذهني،  حل المشكالت، التفكير النقدي التجارب العلميـة،          

األلعاب التعليمية التي تعتمد على المنطق، األنشطة التي تتطلب عملية 

ضية، رحالت للمتـاحف العلميـة      التصنيف، بناء نماذج، مسائل ريا    

آالت حاسبة، أدوات علمية، ألعاب      

رياضية، أنديـة علميـة، متـاحف       

  علمية، مراكز علمية
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  والقباب  الفلكية

ــصري / الب

  المكاني

لعب األدوار، األسلوب القصصي، المشروعات الجماعيـة، العمـل         

المخبري ، استخدام المرئيات، األلعاب الصورية، ألعاب المتاهـات،         

  ارة المتاحف، العروض العمليةزي

ــاذج  ــشرائح، النم الرســومات، ال

والمجسمات، الخـرائط، مكعبـات،     

  كاميرات للتصوير،

ــسدي  / الج

  الحركي

لعب األدوار والرقص، األنشطة العملية والحركيـة، المـشروعات         

  الجماعية،  الرحالت الميدانية، المقابالت والتحقيقات العلمية

، ليـة أدوات ومواد لألنـشطة العم    

  ألعاب رياضية وألعاب طبيعية

ــيقي  الموس

  اإليقاعي/

التمثيل المسرحي، لعب الدور، تصميم الخلفيات الموسـيقية ، تنفيـذ       

األنشطة مع اإليقاعات الموسيقية، توظيف الكاريكـاتير و الرسـوم          

  المتحركة مع الموسيقى

آالت موسيقية ، أقراص مدمجـة،      

مسجالت صوتية ، شرائط كاسيت،     

  حواسيب

بـــــين ال

  /شخصي

  االجتماعي

المحاكاة، العمل التعاوني، المقابالت العامة، الـرحالت الميدانيـة،         

  األلعاب الجماعية

ألعاب تعليمية جماعيـة، حواسـيب      

متصلة باإلنترنت، مخططات ألدوار    

  مسرحية،

ـ   ضمنالــ

ــصي  شخـ

  )الذاتي(

دوات فحص الذات، كتب، العـاب      أ  أنشطة فردية، قائمة الخيارات في المجاالت الدراسية، مشاريع فردية

  فردية، مكتبة المدرسة،

  الطبيعي
الرحالت الميدانية، توظيف مدخل حل المشكالت، توظيف المـدخل         

  البيئي في التدريس، تكوين جماعات علمية مختلفة بالمدرسة

حديقة علميـة، متـاحف التـاريخ       

  الطبيعي، مراصد

  

  .ة وكيفية توظيف نظرية الذكاءات المتعددة في تدريسهايعلمنماذج لبعض الموضوعات ال) 1(رقم  ويبين الملحق

  :الخاتمة والتوصيات

قدمت نظرية جاردنر في الذكاءات المتعددة آفاقا رحبة للمعلم الستثمارها مع طلبته للوصول بهم إلى مستوى أفضل من 

 وغيرها من المتغيرات ،لمية وتنمية اتجاهاتهم الع، وكذلك لتصحيح األخطاء المفاهيمية لديهم،التحصيل الدراسي

  . التعليمية التعلمية التي تسهم في تحقيق أهداف التعلم
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إن تصميم أنشطة متعددة تخاطب ذكاءات مختلفة لدى الطلبة من األهمية بمكان بحيث يستطيع غالبية طلبة   

المختلفة يعني أن النشاط  مخاطبة الذكاءات إن.  واالستفادة منها من جانب آخر،الصف القيام بها وتنفيذها من جانب

  .الواحد قد يقدم بأكثر من أسلوب أو طريقة حتى يمكن االستفادة منه من قبل الطلبة

لم يكتف جاردنر بتقديم نظريته المعروفة بالذكاءات المتعددة بالرغم من شيوع صيتها بين الناس، بل حاول أن يوجه 

العقول  " المعروفهفي القرن الحادي والعشرين فأصدر كتابالمهتمين بالذكاء إلى توجهات جديدة للذكاء اإلنساني 

وفي هذا الكتاب أشار جاردنر إلى خمسة أنواع من التفكير يمكن توضيحها بشكل مبسط على النحو . "الخمسة للمستقبل

  ):2008عمار، (اآلتي 

لمعرفة المتميزة في  وهو الذي يمتلك على األقل قدرا من ا:(The disciplined mind)العقل المعرفي المنظم  .1

مجال واحد على األقل سواء في مجال العلوم أو الفنون أو المهن، ومن دون امتالك هذا النوع من الذكاء فان الفرد 

  .سوف يجد نفسه منساقا إلتباع األلحان التي يعزفها غيره

در معرفية مختلفة  ويتميز بالقدرة على تناول معلومات من مصا:(The synthesing mind)التجميع والتربيط  .2

  .ليقوم بإيجاد الروابط بينها في وحدة بينية بحيث يتكون منها مزيج أو مركب له قيمته وداللته

 وهو الذي يقتحم آفاقا معرفية جديدة، فيمدنا بأفكار جديدة، ويطرح أسئلة :(The creating mind)العقل الخالق  .3

  .غير مألوفة بغية الوصول إلى إجابات غير متوقعة

 والمقصود بها العقلية التي تحترم االختالفات بين األفراد :(The respectful mind)ية االحترام عقل .4

لى العمل معهم بكفاءة، كون إننا نعيش في عالم متشابك إوالجماعات األخرى ساعية إلى تفهم هؤالء اآلخرين و

  .وبدون التسامح واالحترام يصبح أمرنا وعملنا غير مقبول

ن طبيعة ما أوهذه العقلية تتمثل في التقييم الذاتي لعمل المفكر بش : (The ethical mind)قية العقلية األخال .5

يعمله وعالقته باحتياجات وتفضيالت مجتمعه، وهذا يعني أن مقاصد العمل ينبغي أن تتجاوز استهداف المصالح 

  . والسعي بتجرد إلى إفادة المجتمع دون تحيز،الخاصة

   سنرى التطبيقات التربوية لهذا الطرح من قبل جاردنر لمفهوم الذكاء؟هل: فسه بعد هذا كلهإن السؤال الذي يطرح ن
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  : المقترحات اآلتيةونقدموبناء على ما سبق، فإن الباحثين ي

 .تصميم أنشطة تعليمية علمية يتم فيها مراعاة الذكاءات المتعددة للطلبة .1

  .مساعدة على تحصيل أفضل للطلبة في العلومتوظيف معلم العلوم الستراتيجيات تدريسية مختلفة لل .2

يتم فيها مراعاة الذكاءات في العلوم تدريب المعلمين قبل الخدمة وأثناءها على كيفية تصميم أنشطة تعليمية  .3

  .المتعددة

إقامة المزيد من الدراسات والبحوث في مجال نظرية الذكاءات المتعددة وتوجهات التفكير لعالم المستقبل  .4

  .لوموتدريس الع
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  )1(ملحق رقم 

 تباستخدام نظریة الذكاءا علمیة لموضوعاتأمثلة 
  المتعددة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تابع 
ملح
ق 

رقم 
)1(  

أمثل
ة 
لمو
ضو

 الموضوع Boyle Law قانون بويل 
  المادة فيزياء

  الصف الدراسي احلادي عشر

 النشاط التعليمي املخرج التعليمي  الذكاء
طلب تعريف قانون بويل بلغة الطالب اخلاصة مع  انون بويلتعريف ق  اللغوي

 قشة التعريف مجاعيامنا

  
  
  

 احلركي/ املكاين 

تقدمي  صورة بصرية لقانون 
 بويل

استخدام طريقة نفخ الفم، حبيث ميأل الطالب 
أفواههم باهلواء، وجيعلون اهلواء كله يف ناحية 

مث يطلقون اهلواء إىل ) حجم أقل(واحدة من الفم 
ويقارنوا بني الضغط يف ) حجم أكرب(جانيب الفم 
 وال لعالقة بني احلجم والضغط احلالتني،وص

على  مسائل رياضية حل  الرياضي
 قانون بويل

) ثابت= احلجم xالضغط(تقدمي معادلة قانون بويل
  ويطلب من الطالب حل مسائل حمددة مرتبطة به

الرياضي 
لقياس أن جيري الطالب جتربة  احلركي/

 ضغط اهلواء

جيري الطالب جتارب خمربية يقيسون فيها ضغط 
ء يف أواين مغلقة بإحكام ملنع التسرب، ويصلون اهلوا

 لعالقة بني حجم اإلناء وضغط اهلواء فيه

/ البينشخصي
إكساب الطالب القدرة على  احلركي

 التخيل

يتخيل الطالب أنفسهم كجزيئات غاز يف الفصل 
املغلق يتحركون مبعدل ثابت وال يستطيعون اخلروج، 

داد يتصورون قل حجم الغرفة شيئا فشيئا فيز
 . تصادمهم والضغط بينهم

 طبيعي

  الغوص يف أعماق املياهجتنب

ر الطالب من الغوص يف األعماق خلطورته على  حيذّ
اجلهاز التنفسي حيث أنه يزيد الضغط الحتمال 

تعريض حيام للخطر نتيجة تكون فقاعات هوائية 
 قد تسد جمرى الدم



                  2009 مارس 18-16 ندوة المناھج الدراسیة رؤى مستقبلیة                                                                                                                      

 213

   المتعددةتاستخدام نظریة الذكاءا علمیة بعات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تابع 
ملح
ق 

رقم 
)1(  

أمثل
ة 
لمو
ضو
 عات
علم
یة 
باس
تخدا
م 

نظر
   المتعددةتیة الذكاءا

  

 الموضوع Acidsاألمحاض 
  المادة كيمياء

  الصف الدراسي احلادي عشر

 النشاط التعليمي املخرج التعليمي  الذكاء
 بلغة الطالب اخلاصة مع احلمضطلب تعريف  تعريف احلامض  اللغوي

 مناقشة التعريف مجاعيا

  
  
  
 زة لألمحاضاخلصائص املمي احلركي/ اللغوي

استخدام حاسة التذوق لتحديد طعم قطرة خمففة 
  من محض الكربيتيك

غرس ورقة عباد الشمس احلمراء يف أنبوبة اختبار 
  حتتوي على  حملول محض الكربيتيك املخفف 

إلقاء شريط صغري من املغنسيوم يف أنبوبة اختبار  
 حتتوي على  حملول محض الكربيتيك املخفف  

استخدام مقياس الرقم اهليدروجيين لتحديد درجة  قياس الرقم اهليدروجيين احلركي/الرياضي
pH لعدد ثالثة حماليل حامضية خمتلفة   

  
 أثر األمحاض على الفلزات احلركي/املكاين

شريط صغري من /  غم من اخلارصني1إلقاء 
املغنسيوم يف أنبوبة اختبار  حتتوي على  حملول 

 محض الكربيتيك املخفف  

/ شخصيالبين
/ املكاين

 الطبيعي

عرض فيلم فيديو وصور آلثار املطر احلمضي على 
البيئة ومناقشته وحماولة إكساب الطالب معارف 

 وقيم مناسبة جتاهه

/ اللغوي
 الضمنشخصي

 املطر احلمضي
طلب كتابة تقرير يف نصف صفحة عن مسببات 
وأضرار املطر احلمضي باالستعانة باإلنترنت واملصادر 

 وضحا رأي الطالب ماألخرى

 الموضوع Wavesاألمواج 

  المادة فيزياء
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ت .5
و
ظ
ي
ف
 
ا
س
ت
ر
ا
ت
ي
ج

  .والتعليمالتربية عطا أبو جبين، وزارة .  د . اللغة العربيةمناهج في ات التفكيرومهاريات 

  
  
  
  
  
  
  

  الصف الدراسي الثاين عشر

 النشاط التعليمي املخرج التعليمي  الذكاء
  
  املكاين/احلركي

حركة املوجات الطولية 
 واملستعرضة

 حركة علم من الطالب حماكاةيطلب امل
  ات املستعرضةاملوجات الطولية، واملوج

 
  
  

 خصائص املوجات املكاين/الرياضي/البينشخصي

يقوم مخسة طالب بصنع موجات 
مستعرضة عن طريق تشابك األيدي، 

ويقوم أحد الطالب بقياس . وحتريك األذرع
االرتفاع، والطول، وسرعة املوجات، يف حني 

ف املعادالت يف حساب يستخدم باقي الص
 السعة، وطول املوجة، والتردد

 الطبيعي/املكاين/احلركي
 أنواع وخصائص املوجات

يصمم الطلبة لوحة توضح مجيع موجات 
 ومنشورات الطيف الكهرومغناطيسي

  زجاجية أللوان الطيف
  

 االجتماعي/احلركي
صنع هاتف باستخدام كوبني من الورق 

ني خبيط لتوضيح أن موجات املقوى، ومتصل
 الصوت تنتقل خالل وسط مادي

 املوسيقي
 انتقال املوجات

استخدام آالت موسيقية لتوضيح تداخل 
 املوجات

  
 املوجات يف احلياة الطبيعي/احلركي

اصطحاب الطلبة إىل فناء املدرسة، أو 
البيئة احمليطة، ويطلب من كل طالب البحث 

 عن أمثلة ملوجات
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 توظيف مهارات التفكير اإلبداعي  في مناهج اللغة العربية
:بحث مقدم إلى  

رؤى مستقبلية: ندوة المناهج الدراسية   
2009 مارس 18 -16  

 قسم المناهج وطرق التدريس
 كلية التربية

السلطان قابوسجامعة   
:إعداد   

عطا أبو جبين: د   
 المديرية العامة لتطوير المناهج

 وزارة التربية والتعليم
 سلطنة عمان

 
 ملخص 

 
لقد قمت في هذا البحث باستعراض سريع لمهارات التفكير وأهمية إدماجها من خالل المناهج الدراسية               

بينا مدى ارتباط اللغة باإلبداع فـي هـذه المرحلـة           ، وبخاصة في مناهج  اللغة العربية في الحلقة األولى ، م           
تحديدا؛ بناء على نتائج بحوث ودراسات علمية موثقة ،         ونظريات تربوية دقيقة لكبار المفكـرين فـي                         
العالم ، وقد اخترت مهارات التفكير اإلبداعي للعالم والتربوي المشهور تورانس ألهميتها في هذه المرحلة مـن          

 تطبيقها وإدماجها في مناهجنا الدراسية من جهة أخرى ، وبناء على ذلك قمت بتحليل منهجـي                 جهة، ولسهولة 
للكتب قيد الدراسة ، ولما تضمنته من أسئلة تقويمية؛ لرؤية مدى توافر هذه المهارات في مناهجنا ، ومـن ثـم            

هرت نتـائج البحـث     هل يتطرق المعلمون لهذه المهارات ، وقد أظ       : قمت بتسجيل صوتي لدرس محدد لرؤية       
  .  الكتب ، وأساليب التدريس :تدنيا وقصورا في كال الجانبين 
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   :المقدمة 

)تستطيع تدريس أي مادة دراسية ومهارات التفكير في آن معا (  
 

)1(جدول   
يبين عدد الدروس، والجمل التي تتضمن فكرة إبداعية مباشرة، وغير مباشر، والجمل التي ال تتضمن 

ية في الكتب الثالثةفكرة إبداع    
عدد  الصف

 الدروس
عدد 
 الجمل

تكرار الجمل 
التي تتضمن 
فكرة إبداعية 
 مباشرة

النسبة 
 المئوية

تكرار الجمل 
التي تتضمن 
فكرة إبداعية 
 غير مباشرة

النسبة 
 المئوية

تكرار 
الجمل 
التي ال 
تتضمن 
فكرة 
 إبداعية

النسبة 
 المئوية

%0.5 1 222 26 األول  21 9.5%  200 90%  
%2.7 15 584 24 الثاني  38 5.5%  531 91.8%  
%0.7 6 862 24 الثالث  52 6%  814 93.3%  
المجمو

 ع
76 1668 22 1.3%  111 6.7%  1535 92%  

 
 

وإذا افترضنا أن الجمل التي تثير اإلبداع بشكل غير مباشر تعطى نصف درجة الجمل التي تثيـر اإلبـداع                   
 وهذه النسبة متدنية جدا، وتدل على مـدى افتقـار هـذه    .%)2.3(امة بشكل مباشر، نجد أن متوسط النسبة الع    

  . الكتب للجمل التي تثير اإلبداع والتفكير اإلبداعي
) م1991(وقد توصلت كثير من الدراسات إلى نتائج تتفق وهذه النتيجة؛ فقد أظهرت نتائج دراسـة شـحاته           

فقط من نصوص كتب القراءة تهتم      %) 4(أي إن   ؛  %)96(سيادة ثقافة الذاكرة في نصوص كتب القراءة بنسبة         
  . بالقدرات العليا المختلفة

أن النسبة المئوية للمادة المعنية باالبتكار في كتب القراءة للمراحل          ) م1990(وأظهرت نتائج دراسة السندي     
  %).2.3(الثالثة 
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الطالقـة،  (هارات التفكير اإلبداعي  مدى اهتمام األسئلة التقويمية الواردة بعد الدروس القرائية بتنمية م          ولرؤية  
 فقد تم احتساب عدد األسئلة في كل كتاب، ومن ثم بيان المهارة التي يتضمنها كـل سـؤال    ؟)المرونة، األصالة 

والجـدول  . منها، والنسبة المئوية لكل مهارة من هذه المهارات في كل صف، ومن ثم في كتب الصفوف الثالثة 
  : يوضح ذلك) 2(

 
)2جدول (  

  عدد األسئلة، والمهارات التي تتضمنها، والنسبة المئوية في الكتب الثالثةيبين
 

 المهارة التي تتضمنها
 األصالة المرونة الطالقة

األسئلة التي ال 
تتضمن مهارات 
 التفكير اإلبداعي

 
 
 الصف

 
عدد 
 األسئلة

النسبة  التكرارات
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

 النسبة التكرارات
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

%100 52 ـ ـ ـ ـ ـ ـ 52 األول  
%3.3 8 245 الثاني %1 2 ـ ـ   235 95.7%  
%5 11 214 الثالث %95 203 ـ ـ ـ ـ   
المجمو

 ع
511 19 3.7% %0.4 2 ـ ـ   490 95.9%  

 
متدنية جـدا؛   )  األصالة الطالقة، المرونة، (يتضح لنا من خالل الجدول السابق أن مهارات التفكير اإلبداعي           

حيث لم يظهر التحليل وجود هذه المهارات في كتاب الصف األول بجزأيه، ولعّل مرد ذلـك إلـى أن الكتـاب         
بمهاراته المختلفة يركز على تدريب التالميذ على اكتساب مهارات اللغة المختلفة، ومع أن هذا التعليل يبدو لنـا      

 إلهمال هذه المهارات على هذه الصورة في الكتاب، علما بأن هنـاك مجـاالً              منطقيا إال أنه ال يعد مبررا كافيا      
واسعا لتنمية هذه المهارات، وبخاصة الطالقة؛ حيث أظهرت نتائج بحوث ودراسات، كثيرة تمكن التالميذ مـن              
(امتالك هذه المهارة في وقـت مبكـر          Gardner,1983:32 (،  )83: م1994بوشـوك،   (،  ) Davis,1992  ،

Burch,1986 .)116ـ98: م2002 نقالً عن السرور،   
، ونسبة األسئلة التي تنمي األصالة      %)3.3(أما في الصف الثاني فقد كانت نسبة األسئلة التي تنمي الطالقة            

 وارتفعت نسبة األسئلة التـي تنمـي الطالقـة فـي      .، أما نسبة األسئلة التي تنمي المرونة فكانت صفرا        %)1(
أما النـسبة العامـة فقـد بلغـت         .  حين لم يكن هناك أي أثر للمرونة واألصالة        ، في %)5(الصف الثالث إلى    

وهذه النسب تظهر مدى االفتقار في أسئلة هذه الكتـب  . لألصالة%) 0.5(للطالقة، وصفرا للمرونة، و  %) 3.7(
نـد  إلثارة مهارات التفكير اإلبداعي، مع أن مجال طرح هذه المهارات وتنميتها يكمن فـي طـرح األسـئلة ع        
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مناقشة التالميذ، والنص القرائي يظل حياديا إلى حد ما، ويتحقق الهدف منه عن طريق معالجته ومناقشته مـع                  
التالميذ، سواء بطرح األسئلة السابرة والمثيرة للتفكير، أو بطريقة التدريس، والوسائل التعليمية األخرى، وهـذا     

إذا ما تم تزويد الكتب الدراسية بأسـئلة تنمـي التفكيـر            المجال من أهم المجاالت في تنمية مهارات التفكير؛ ف        
اإلبداعي فمن المتوقع أن تؤدي إلى استثارة تفكير التالميذ، وستعمل من جهة أخرى على تحفيز المعلـم علـى          

. طرح أسئلة مشابهة  
فكير فـي   ولرؤية هل يتم تطرق المعلم إلى أسئلة تنمي مهارات الت         : أما بالنسبة لإلجابة عن السؤال الثاني     

أثناء المناقشة؟ قمنا بتسجيل حصة صفية في ثماني مدارس  لدرس اإلنسان والضوء للصف الثالث األساسـي؛                 
حيث تم اختيار هذا الدرس عمدا الحتوائه على كثير من األمور التـي يمكـن اسـتغاللها لتنميـة مهـارات                     

سجيل الصوتي أن المعلم يتـأطر فـي طـرح          لقد الحظنا في أثناء االستماع للت      !  ؟فماذا كانت النتيجة  ،التفكير
األسئلة بما هو وارد في الكتاب، وال يخرج عنها إال نادرا، ويهتم بطرح أسئلة تنمي المهارات اللغوية المختلفة                  

وإذا . سواء في الكتابة أم في القراءة، ولم يتطرق إال نادرا لطرح أسئلة خارجية تثير التفكير، وال يتجاوز ذلـك        
مس العذر للمعلم، فمن باب أولى أال نلتمس األعذار لواضعي المناهج ونرى بأن المنـاهج الدراسـية                 كنا ال نلت  

مقصرة في طرق هذا الجانب المهم، فإذا ما تم تزويد هذه الكتب بأسئلة تثير مهارات التفكير؛ فمن المرجح بأن                   
طرح أسئلة مثيـرة، إضـافة إلـى    المعلم سيحذو حذوها، وسيعمل على تطوير استراتيجياته الخاصة، وسيقوم ب   

أهمية تدريب المعلمين على كيفية تدريس النصوص القرائية، وطرح األسئلة بطريقة إبداعية، وإظهـار أهميـة    
ذلك في مقدمة الكتاب، ودليل المعلم، ومتابعة المشرفين التربـويين لهـذا األمـر، وإعطائـه األولويـة فـي                    

الباحث تدريب التالميذ على استراتيجية طرح تساؤالت مثيرة، لما         وكذلك يرى   . استراتيجيات التدريس الحديثة  
 ولكي تـتم  ،وقد آثرنا أن نثبت هذا الدرس حتى يخرج البحث من إطاره النظري. له من األثر في تنمية اإلبداع   

ـ       ،مناقشة ما ورد فيه من أفكار وتطويرها واالستفادة منها قدر اإلمكان            ،ديل حيث تفتح بابا رحبا للتطوير والتع
 ولكنه يبقى مجرد اقتراح متواضع للعمل على تزويـد مناهجنـا بمهـارات              ،وليس ما تم فيه هو آخر المطاف      

 لرؤيـة   ؛ وتلك المقترحة  ،  حيث ستتم المقارنة بين ما ورد في الدرس من أسئلة           ؛التفكير بشكل منهجي مدروس   
 علما بأن هذا الـدرس قـد      ، والتحديث مدى ابتعاد مناهجنا حتى اآلن عن طرق هذا الجانب المهم عند التطوير           

 وليست مناهج الدول العربية في أغلب األحيان        ، ويدرس حاليا في المدارس    ،2004أخذ من كتاب تم تأليفه عام       
 فكلها متقاربة وبخاصة فيما يخص مهارات التفكير والقدرات العليا ونرجح غياب هذا الجانـب  ،بأحسن من ذلك 

  .ة األولىالمهم إلى غياب التخصص بالدرج
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  :المسجل، ومالحظات الباحث ومقترحاته صورة عن الدرس  
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 مالحظات الباحث على األشرطة السمعية لدرس
"  اإلنسان والضوء "   

 
مدارس؛ أربع للذكور وأربع لإلناث لرؤية مدى تطـرق  ) 8(من خالل االستماع للدرس الذي تم تسجيلة في        

:  التفكير اإلبداعي عند التالميذ خالل الحصة الصفية، نورد المالحظات اآلتيةالمعلمين إلى تنمية مهارات   
االقتصار على أسئلة الدرس الواردة بعد النص القرائي في أثناء المناقشة عند أغلب المعلمين، ولم يـتم         . 1

التطرق إلى طرح أسئلة جديدة مثيرة إال نادرا، وجاءت في معظمها على نمط األسـئلة الـواردة فـي           
لمـاذا انقطعـت الكهربـاء؟ مـاذا تعطينـا          . اذكر أسماء األدوات التي تعمل بالكهرباء     : الدرس، مثل 

 ...الكهرباء؟

االقتصار على األفكار الواردة في الدرس في أثنـاء المناقـشة، مـع إعـادة صـياغتها، وترتيبهـا،                    . 2
 ...وشرحها

ثيل بعـض المواقـف، اسـتخدام       تم: القيام ببعض األنشطة البسيطة المستوحاة من أفكار الدرس، مثل         . 3
 ...أحجار الصوان لتوليد الشرر

االكتفاء بإجابة واحدة صحيحة من قبل التالميذ، وعدم االسترسال فـي طـرح اإلجابـات األخـرى                   . 4
 . المحتملة، وغالبا ما تكون اإلجابة واردة في الكتاب نصا

عناهـا، مـضادها، مرادفهـا،      كتابة كلمة، م  : التركيز في المناقشة اللغوية على بعض المهارات، مثل        . 5
إضافة إلى مهارات القـراءة     ... الشمسية والقمرية، الشدة، التنوين   ) أل(وضعها في جملة، التفريق بين      

المختلفة، وهذا شيء جميل، ولكن المعلم كان بإمكانه أن يطلب إلى التالميذ ذكر أكبر عدد من الجمل،                 
  ....أو المعاني، أو المرادفات

  :مقترحات الباحث 
لقد كان باإلمكان إثراء مناقشة هذا الدرس بطرح أسئلة كثيرة مثيرة للتفكير، يتم من خاللها غـرس مهـارات                   
التفكير اإلبداعي، وإثراء البيئة الصفية، وتنمية اإلبداع، واكتشاف التلميذ المبدع  إضافة إلى ما هـو موجـود،                  

اللغوية المختلفة، ولكن ذلك لم يتم ال من خالل         ودون اإلخالل بوقت الحصة، أو التأثير على اكتساب المهارات          
أسئلة الدرس، وال في دليل المعلم، ولم يتطرق المعلم إلى تنمية هذه المهارات، مع أن المجـال كـان مفتوحـا              
وواسعا لطرحها في مثل هذه الدروس، وعلى سبيل المثال ال الحصر نقترح بعض األسـئلة واألنـشطة التـي               

درس، وليست هي األسئلة الوحيدة؛ بل يمكن للمعلم أن يبدع على منوالهـا، ويقـيس               يمكن تضمينها في هذا ال    
عليها في بقية الدروس، والمهم أن تكون هذه المهارات حاضرة في ذهنه، ومخططة مسبقا في الكتب الدراسية،                 

  : وأدلة المعلمين
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ن التي يمكن أن تنطبق     كان باإلمكان التوجه إلى التالميذ بسؤال يذكرون فيه أكبر عدد من العناوي            . 1
ولم يتم طرح مثل هذا السؤال مع أهميته في إثارة اإلبـداع وتنميـة مهـارتي                . على هذا الدرس  

اذكر أكبر عدد ممكن من العناوين التي ترى أنها مناسـبة لهـذا         : مثال ذلك ). الطالقة، والمرونة (
 الدرس؟  

 ومـن المعـروف أن التالميـذ    لم يطلب المعلم من التالميذ صياغة أسئلة حول مضمون الدرس،          . 2
تستثار دافعيتهم لطرح األسئلة، وبخاصة عن األشياء الغامضة لديهم، وتولد لديهم ارتياحا نفـسيا،              
وتؤدي إلى إبداعاتهم، ومهارة طرح األسئلة تعد من المهارات اإلبداعية، والسؤال اإلبداعي الجيد             

 يستغل هذا النشاط بتقـسيم التالميـذ إلـى       ويمكن للمعلم أن  . ينم عن إبداع التلميذ وطريقة تفكيره     
فريقين، فريق يطرح األسئلة وفريق يجيب عنها، ويجري بينهم مسابقة ومنافسة شريفة تؤدي إلى              

 . إثراء معلوماتهم، وتحد من جفاف البيئة الصفية

لم يتم التطرق إلى أسئلة تنمي الطالقة، والمرونة عند التالميذ عن طريق إعطاء بـدائل متعـددة                  . 3
لمعنى الكلمة، أو مرادفها، أو مضادها، وكان يكتفي المعلم بإجابة واحدة، أو جملة واحـدة عـن                 

اكتب أكبر عـدد ممكـن مـن      : بعض الكلمات، مع إمكانية طرح السؤال نفسه على هذه الصورة         
. اذكر كل األمور المحتمل حدوثها عند انقطاع الكهربـاء . الجمل التي تحتوي على كلمة اإلسراف    

 ...  ل المعاني المحتملة لكلمة تتحسساذكر ك

لم يتم التطرق إلى غرس مهارة القدرة على التصنيف مع وجود مجال مالئم لذلك، حيث إن هناك                  . 4
صـنف الكلمـات اآلتيـة فـي     : كثيرا من الكلمات التي يمكن تنمية هذه المهارة من خاللها، مثل         

شمعة، كاز، سراج، لمبـة،     : مجموعات بحيث تضم كل مجموعة ثالث كلمات فيها صفة مشتركة         
أو أية كلمـات يختارهـا المعلـم        ... قنديل، بنزين، سوالر، كبريت، شرارة، تيار، طاقة، محرك       

 . ويكون فيها مجال للتصنيف؛ مما يؤدي إلى تنمية مهارة الطالقة لدى التالميذ

فعـل لـو نفـد    مـاذا ن : لم يتم التوجه بسؤال يثير التفكير عن بدائل الطاقة مثال أو غيرها، مثـل    . 5
البترول؟ ما البدائل في رأيك؟ كيف سيعيش الناس؟ ومثل هذه األسئلة تنمي مهرة األصالة وتؤدي               

 . إلى اإلبداع الحقيقي في حدود تفكير التلميذ في هذه السن

لم تطرح أسئلة تخيلية من قبيل الخيال العلمي، واالفتراضات المستحيلة أو شبه المـستحيلة التـي             . 6
ماذا يحدث؟ وكيف   ... تخيل أننا نعيش في ظالم مستمر     : لتباعدي عند التالميذ، مثل   تقيس التفكير ا  

ماذا تتوقـع   ! ، تخيل أننا نعيش في العصر الحاضر بدون كهرباء        ...سيتواصل الناس مع بعضهم؟   
 عام؟) 100(أن يكتشف اإلنسان في المستقبل؟ كيف تتخيل حياة الناس بعد 

باء، فهل هناك مضار وسـلبيات لهـا؟ اذكـر كـل الـسلبيات      هناك فوائد وإيجابيات كثيرة للكهر  . 7
 . والمضار التي تتوقع حدوثها

 .  قارن بين حياة الناس قديما وحديثا . 8
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قيام التالميذ ببعض األنشطة التي تمثل حياة الناس قـديما عـن طريـق التخيـل، أو الرسـم أو               . 9
 ... التمثيل

    
د التالميذ، وليس شرطا أن تطرح كل هـذه   إن هناك مجاال واسعا لطرح أسئلة تنمي التفكير عن          

األسئلة تحديدا، ولكن إذا ما تم التخطيط إلثراء الكتب الدراسية بهذا النوع من األسئلة، ودراسة هـذا                 
األمر وأخذه بالحسبان عند تخطيط األسئلة فإن ذلك سيسهم في تنمية مهارات التفكير عنـد التالميـذ،             

اف المبدعين والتركيز على إبداعاتهم، وما تم طرحه هنـا هـو            وسيؤدي إلى اإلبداع الحقيقي، واكتش    
تصور لنموذج مقترح، يمكن تطويره، وإثراؤه، والبناء على منواله عند طـرح أسـئلة فـي نهايـة                  

  . الدروس القرائية، فإن أصبنا فمن اهللا التوفيق، وإن أخطأنا فلنا أجر المخطئ
  :االستنتاجات  

 التفكير بالدرجة األولى ةثارإأهمية الدور الذي يلعبه المعلم في تنمية وهذا البحث يتضح لنا  خالل من   
ال بد من اإلشارة إلى أهمية تزويد المعلمين بهذه المهارات وأهميتها عن طريق البرامج التدريبية ، وهنا 

قوي ثقة فالمعلم بإمكانه أن يهيئ الفرص التي ت ...المخططة ، وكذلك من خالل أدلة المعلمين ، واإلشراف 
، وقد أظهرت نتائج دراسة مسحية المتعلم بنفسه أو تدمرها، تقوي روح اإلبداع أو تقتلها، تثير التفكير أو تحبطه

أهميته في نجاح البرامج التربوية، من بين خمسة عشر أجراها رنزولي أن المعلم يحتل المركز األول من حيث 
  .جاءت المناهج في المرتبة الثانية، وعامال أساسيا

 
أما فيما يتعلق بالمناهج الدراسية فقد آن األوان إلعادة النظر في مناهجنا بشكل كامل، وإعـادة بنائهـا                
من جديد بناء على ما توصلت إليه أحدث النظريات التربوية ، وهنا ال بد من اإلشارة إلـى أن النتـائج التـي                   

بل عقدين من الزمان ، وهذا مؤشر على جمود         توصل إليها هذا البحث تتفق ونتائج توصلت إليها أبحاثا سابقة ق          
مناهجنا وتحجرها وعدم أخذها بأساليب التطور والتحديث ، ويضع أمامنا عالمات استفهام ال حصر لها تنبهنـا            

   ! .  بأننا لماذا لم نبدأ بعد؟
    

  
  

     
  :التوصيات والمقترحات

  : التوصيات 
كير اإلبداعي في تأليف مناهج الحلقة األولـى        إشراك مختصين في علم النفس في مجال اإلبداع والتف         . 1

  . من التعليم األساسي، والتركيز على هذه المرحلة
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 االهتمام بتدريب المعلمين عمليا على كيفية استخدام استراتيجيات التفكير، وتنمية مهـارات التفكيـر               . 2
 . المختلفة عند التالميذ

يراعى فيهـا حريـة     .. . مالحق، أو كتيبات   إثراء الكتب الدراسية الحالية عن طريق منهج مواز، أو         . 3
 . المتعلم، وتوفير خبرات جديدة متنوعة من خالل أنشطة تسهم في تنمية التفكير اإلبداعي

إعادة النظر في دليل المعلم، وتزويد المعلمين بالمستجدات التربوية الحديثة، وتقـديم طـرق حديثـة                 . 4
بأنشطة إبداعية متنوعة تراعي المستويات المختلفة،      لتدريس المهارات اللغوية بطريقة إبداعية وإثرائه       

 . كي يقيس عليها المعلم، ويبدع أنشطة جديدة

التخطيط المسبق المدروس لما سيتم تضمينه في المقرر الدراسي من أسـئلة، وأنـشطة، وتـدريبات                 . 5
 . تتضمن مهارات التفكير وأنشطته المختلفة، وعدم ترك هذه األمور للصدفة

 . ات الدول المتقدمة في هذا المجال، لرؤية كيفية بناء المناهج المعاصرةاالستعانة بخبر . 6

توي على أنظمـة طـرح      زيادة وعي المؤلف بصياغة األسئلة التي تنمي اإلبداع، وتزويده بقائمة تح           . 7
 .األسئلة

  
  :  تالمقترحا
ى تطرقها إجراء دراسات على الكتب الدراسية في اللغة العربية في المراحل المختلفة؛ لرؤية مد .1

 . مهارات التفكير المختلفة عند التالميذ

 . إجراء دراسات أخرى مشابهة على الصفوف نفسها في مناطق، ودول أخرى .2

اقتراح نموذج مشترك للتأليف يشترك فيه مختصون من الدول العربية وتقديمه كنموذج يحتذى بـه                . 3
 . من قبل المنظمات التربوية العربيةعند التأليف في مادة اللغة العربية، ويمكن تبني هذا االقتراح 

  . تحليل الكتب الدراسية في ضوء معايير خاصة بتنمية اإلبداع والتفكير اإلبداعي . 4
 
 
 
 

  : قائمة المراجع العربية 
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التعليم األساسي مدخل للتكامل مع منهج التربية الحركية ألطفال الحلقة األولى من  .6

 قسم المناهج وطرق .ناصر الرواحي. يحيى أبو حرب، د. د. نهج األخرىمموضوعات ال
 .التدريس، كلية التربية بجامعة السلطان قابوس

  
  
  
  
  



                  2009 مارس 18-16 ندوة المناھج الدراسیة رؤى مستقبلیة                                                                                                                      

 230

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 تدريسها وأساليب وطرق أهدافها: علميةمناهج العلوم القائمة على النماذج ال

 تقويمها

 

:ورقة مقدمة لندوة  

رؤى مستقبلية: المناهج الدراسية  



                  2009 مارس 18-16 ندوة المناھج الدراسیة رؤى مستقبلیة                                                                                                                      

 231

  كلية التربية–قسم المناهج وطرق التدريس 

 جامعة السلطان قابوس

2009/مارس/18-16مسقط   

 

 

سليمان بن محمد بن سليمان البلوشي.د  

 أستاذ مساعد مناهج وطرق تدريس العلوم

  كلية التربية-اهج والتدريسقسم المن

 جامعة السلطان قابوس
sbalushi@squ.edu.om 

mailto:sbalushi@squ.edu.om


                  2009 مارس 18-16 ندوة المناھج الدراسیة رؤى مستقبلیة                                                                                                                      

 232

 تدريسها وأساليب وطرق أهدافها: مناهج العلوم القائمة على النماذج العلمية

 تقويمها

سليمان بن محمد بن سليمان البلوشي.د  

 ملخص الورقة

 DNAمية، فالذرة والجـزيء والــ   تعتبر النماذج العلمية هي العناصر األساسية المكونة للمعرفة العل       

والخلية والسحابة اإللكترونية وخطوط المجال المغناطيسي هي نماذج علمية تعبر عن كينونات موجـودة فـي                

النمـاذج القياسـية، والرمزيـة، والتـشبيهية، والتعليميـة،        : الطبيعة، وهناك أنواع مختلفة من النماذج العلمية      

ة التفسيرية، والوظيفة التنبؤية، وتعتبـر      الوظيف: ج بوظيفتين أساسيتين هما   ذ وتتمتع النما  .والنظرية،  والرياضية

والجمعيـة األمريكيـة    ) NSTA(المؤسسات المتخصصة في التربية العلمية كالجمعية األمريكية لمعلمي العلوم          

 والتنبؤية هـي    أن فهم طبيعة النماذج العلمية، والقدرة على استخدام وظيفتيها التفسيرية         ) AAAS(للتقدم العلمي   

من أساسيات الثقافة العلمية، ولقد ظهرت في السنوات األخيرة حركة ضمن التربية العلميـة تؤسـس لمنـاهج                

تعرض هذه الورقة أهداف هذه النوعية من المنـاهج، وطـرق التـدريس            . وم اعتمادا على النماذج العلمية    العل

  .يب التقويم الخاصة بهاوأسال
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  مقدمة

لقد قام العلمـاء بنمذجـة      . ساس التفكير العلمي، كما أنها موجهة لسلوكيات العلماء       تعتبر النمذجة هي أ   

الظواهر الطبيعية بصورة تسهل عمليتي تفسيرها والتنبؤ بها، فمجموعة النظريات والقوانين العلمية هي نمـاذج     

نمـاذج العلميـة مـن      توصل إليها العلماء نتيجة سلسلة من التجارب والمشاهدات والنقاشات، وال يخلو بناء ال            

عنصر الخيال، الذي يتم التعبير عنه لفظيا أو بصريا، وتفضي النماذج بطبيعتها إلى تنبؤ يتم التحقق من صحته                  

)Mathewson, 1999(.  

يستعصي فهم العديد من الظواهر الطبيعية من غير نموذج، ووصل واتسون وكريـك إلـى مرحلـة                  

 محاولين مطابقته مع البيانات التي حصلوا عليها مـن المختبـر،        DNAاضطروا إلى تركيب نموذج لفهم الـ       

، لكن واتسون يصر على )DNA )Shepard, 1988سبقة حول تركيب الـ لقد كانت لديهم تخيالت وأفكارا م

 اعتمدت على محاوالت تركيب النموذج ثالثي األبعاد، وأن هذا النموذج           DNAأن عملية اكتشاف تركيب الـ      

  .الثالثي األبعاد هو الذي أقنع المعارضين

كما يستعصي أيضا استحضار كثير من الظواهر الطبيعية في الصف الدراسي، بسبب محددات الوقـت          

لذلك فإن المعلمين يعلمون أن النماذج العلمية هي أداة         . نه يتم االستعاضة عنها بالنماذج العلمية     واألمان، لذلك فإ  

  .بنائية للمعرفة يستمتع بها تالميذهم

  أنواع النماذج العلمية

تتمتع النماذج العلمية بمدى واسع من التمثيالت، فهي قد تكون محسوسة، أو مجردة، وقد تكون واقعية                

ك نماذج تصنع من مواد مختلفة كنموذج القلب ونموذج المولد الكهربائي، ونماذج ثالثية األبعاد              فهنا. أو نظرية 

كنماذج المركبات والجزيئات، والرسومات التخطيطية كنموذج المجموعة الشمسية ودورة حياة النبات، وهنـاك             

ة كنماذج تمثيلية، ونماذج المحاكاة     المعادالت الرياضية كنماذج تحليلية للظواهر الطبيعية، وهناك الرسوم البياني        

  : للنماذج العلمية)Harrison & Treagust, 2000(وفيما يلي تصنيف . الحاسوبية
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  Scale Models :النماذج القياسية

 .هي النماذج المصغرة للحيوانات والنباتات والسيارات والمباني والقوارب وغيرها 

 .تبرز هذه النماذج اللون والشكل الخارجي لما تحاول نمذجته 

 . تُعنى بالتركيب الداخلي، أو الخصائص الوظيفيةال 

 .تشبه ألعاب األطفال 

 .ليس شرطا أن تُبنى من نفس المواد التي يتكون منها الهدف 

 .يمكن أن تصمم النماذج القياسية أيضا للكينونات الدقيقة كالذرات والجزيئات والمركبات 

  .ف بينهماالتشابه الكبير بين النموذج والهدف يعقّد تمييز االختال 

  Pedagogical analogical models :نماذج التشبيهات التدريسية

تشمل جميع النماذج التي تستخدم في تدريس المفاهيم العلمية، كنموذج الدائرة المائية لـشرح الـدائرة                

. سالكهربائية، ونموج المضخة لشرح وظيفة القلب، كما تشتمل على النماذج القياسية التي تستخدم في التـدري               

  .كاشتمالها على نماذج الكرات والعصي في الكيمياء

قد تفضي نماذج التشبيهات إلى تكوين أخطاء مفاهيمية، خاصة إذا تم تبنيها بعالّتها، ولم يـتم توضـيح    

االعتقاد بأن الذرات مصمتة، أو أنها صلبة، أو أن الـروابط       : ومن أمثلة هذه األخطاء المفاهيمية    . حدود التشبيه 

  .قيقية كالعصي بين الذراتهي وصالت ح

  .تستخدم النماذج التشبيهية لنمذجة الكينونات الماكروسكوبية والميكروسكوبية والرمزية 

أمبوسـعيدي  (تؤدي النماذج التشبيهية دور التجسير الذي يخفف العبء على الذاكرة العاملة، ويسهل الحفظ               

  .)2009والبلوشي، 

  :هناك نوعين من النماذج التشبيهية 

o تعبر عن أوجه التشابه السطحية التي تجذب انتباه التالميذ لهانماذج .  
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o نماذج تعبر عن أوجه تشابه تختص بعمليات أكثر عمقا تقود لتطوير استيعاب المفاهيم.  

  نماذج تدريسية تشبيهية تبني المعرفة المفاهيمية

  Iconic and symbolic models: النماذج الرمزية واأليقونية

تـؤدي هـذه   . إنها تمثل المركبات والتفاعالت الكيميائية    . صيغ والمعادالت الكيميائية  تشتمل الرموز وال  

، "الحقيقـة "النوعية من النماذج وظيفة وصفية وتفسيرية وتواصلية، وقد يعتقد بعض المتعلمين أنهـا تطـابق                 

  .خاصة فيما يتعلق باألبعاد بين الذرات وتكوين الذرات والروابط

  Mathematical models: النماذج الرياضية

يمكن تمثيل الخصائص والعمليات على شكل معادالت رياضية وأشكال بيانية تعبر عن العالقات بـين               

. إنها أكثر صور النماذج العلمية تجريدا، وتقدم أدق التنبؤات الممكنة         . المفاهيم، كمعادالت قوانين الغازات مثال    

واقف فيزيائية عديمة االحتكاك، األمـر الـذي يعتبـر          تعمل فقط في م   ) F=ma(في المقابل فإن معادالت مثل      

ومن هنا تأتي نقطة ضعف هذه النوعية من النماذج، وهنا يتوجـب التنبيـه              . صعب التحقيق في غرفة الفصل    

كما أنه من المهم أن يقوم التالميذ ببناء تفسيرات وصفية لفظيـة أو مكتوبـة لهـذه                 . للظروف التي تطبق فيها   

ن اإلفراط في استخدام هذه النوعية من النماذج، من دون ربطها بنماذج أخـرى كالنمـاذج   إ. النماذج الرياضية 

القياسية لكينونات الدقيقة، يقود إلى تفعيل آلي للعمليات الحسابية من دون فهم الخلفيـات الدقائقيـة للكينونـات                  

  .الدقيقية

  Theoretical models: النماذج النظرية

ي تمثل خطوط المجال الكهرومغناطيسي والفوتونات هي نماذج نظرية ألنها          تعتبر النماذج التشبيهية الت   

تنتمي النماذج مثل تفسير النظريـة الحركيـة لحجـم الغـاز            . بناء إنساني بحت لوصف كينونات دقيقة نظرية      

 إن التبسيط الزائد للنظرية الحركية باسـتخدام      . وضغطه ودرجة حرارته إلى هذه النوعية من النماذج النظرية        
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كما أن بعض الظواهر تشترك فـي  . كرات عالية المرونة يضع هذه النوعية من النماذج ضمن النماذج القياسية      

  .خصائص نظرية ورياضية

  نماذج تعبر عن مفاهيم أو عمليات متعددة

 Maps, diagrams and tables :لاوالخرائط واألشكال التوضيحية والجد

ط والمسارات والعالقات التـي يمكـن أن يـدركها التالميـذ            تعبر هذه النوعية من النماذج عن األنما      

من أمثلتها الجدول الدوري للعناصر، وخرائط المناخ، والـدوائر الكهربائيـة، ومـسارات عمليـات               . بسهولة

إن االستخدام الثابت للترميز اللوني في هـذه النوعيـة   . اإليض، والدورة الدموية، والسالسل والشبكات الغذائية  

 قد يولّد سوء فهم لدى التالميذ، فاأللوان الثابتة للعناصر والمجموعات في الجدول الدوري قد يولـد             من النماذج 

  .اعتقادا بأن ذرات الكلور، على سبيل المثال، خضراء

  Concept-process models: نماذج المفاهيم والعمليات

ى أنها أجسام أو كينونات، وهـذا       تحفل العلوم بالعديد من المفاهيم والعمليات التي ال يمكن تصنيفها عل          

ومن أمثلة هذه النمـاذج     . يشكل تحديا للمعلمين والكتب الدراسية للكيفية المناسبة لتمثيل هذه المفاهيم والعمليات          

فعلى سبيل  . هي النماذج المتعددة لألحماض والقواعد، ونماذج تفاعالت األكسدة واالختزال، واالتزان الكيميائي          

اكتساب األكسجين، أم فقد الهيدروجين، أم خسارة اإللكترونات، أم الزيادة في عـدد             :  تأكسدا المثال، أيها يعتبر  

التأكسد، أم جميع ما ذكر؟ يواجه المتعلمون صعوبة في إدراك أهمية تقديم المعلم لنموذج آخـر جديـد بفعـل                    

ن في البحث فـي أسـباب       يميل المتعلمون لحفظ القاعدة، ويترددو    . لنفس العملية ) خسارة بدل اكتساب  (معاكس  

وهناك مثال آخر عن نمذجة انكسار الضوء، باستخدام        . تصنيف األكسدة على أنها فقد واكتساب في نفس الوقت        

  .كرات، أو عجالت، أو جنود يتحركون من وسط كثيف إلى اقل كثافة أو العكس

  Simulations:نماذج المحاكاة
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 متعددة الديناميكية، وتعمل على نمذجة عمليات مركبـة  تعتبر نماذج المحاكاة هي فئة فريدة من النماذج     

ومتقدمة، مثل عملية تشغيل والتحليق بالطائرة، واالحترار العالمي، والتفاعالت النووية، والحوادث، والتـضخم             

تعمل نماذج المحاكاة على مساعدة المبتدئين والباحثين على حد سواء على تطوير وامتالك مهـارات               . السكاني

، )virtual reality(عريض حياتهم للخطر، كما أنها قد تشتمل على خبـرات بـصرية افتراضـية    من دون ت

إن درجة المحاكـاة    . كألعاب الكومبيوتر متعددة الوسائط التي توظف عروض حركية تحاكي المواقف الحقيقية          

تـشجع المتعلمـين علـى    عالية المستوى التي تتمتع بها الكثير من نماذج المحاكاة تخفي طبيعتها االستعارية، و 

  .اعتبار نماذج المحاكاة مطابقة للحقيقة

  

  النماذج الشخصية التي تعبر عن الحقيقة، والنظريات، والعمليات

  Mental models: النماذج الذهنية

تعبر النماذج الذهنية عن نوع خاص من التمثيالت الذهنية، والذي هو عبارة عن تمثيل تشبيهي يقـوم                 

كما أنها وصف شخصي لألجسام والكينونات واألفكار يتم توليده أثنـاء           . عملية تفكير معرفية  الفرد ببنائه خالل    

تفاعل الفرد مع هذه األشياء أو األفكار، ويعتبر هذا الوصف فريد من نوعه ألنه يخص الـشخص الـذي قـام           

ظيفية تـساعد ممتلكهـا     وليس شرطا أن تكون النماذج الذهنية دقيقة، لكنها البد أن تكون و           . بتوليده في مخيلته  

قد . على تبرير األشياء والظواهر والعالقات، وقد يذكر الفرد انه يعتقد في شيء بينما يسلك سلوكا مغاير تماما                

تكون النماذج الذهنية التي يمتلكها المتعلمون عن الكينونات والعمليات العلمية غير مكتملة وغير مستقرة وغير               

تتمتع العديد من النماذج الذهنية الشخصية بدرجة عاليـة مـن           . حيحة جدا علمية وال تتمتع بحدود واضحة وش     

الخيال، تجعل منها أدوات للنمذجة والتفكير والعمل بصورة علمية، لكن طبيعتها التخيلية تجعلها أيضا ممتنعـة                

  .عن اإلفصاح في غالب األحيان
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 Synthetic models: النماذج المزيفة

عن النماذج البديلة التي يبنيها المتعلمون بدمج نماذجهم الذهنية بالنمـاذج        تعبر هذه النوعية من النماذج      

العلمية التي يعرضها معلميهم، فعلى سبيل المثال فإن المتعلمين يتعلمون عن الذرات من خـالل سلـسلة مـن                 

، الكرات المطاطية، ونموذج المجموعة الشمـسية، والمـدارات الكرويـة، والـسحابة اإللكترونيـة             : النماذج

ومستويات الطاقة، ووجدت الدراسات أن المتعلمون يعتقون أن المدارات الكروية لإللكترونـات هـي كقـشرة              

إن هذه النماذج المزيفة هي نتاج شـائع    . البيض تماما، وأن السحابة اإللكترونية هي حشوة ممتلئة باإللكترونات        

  .لحصص العلوم

  الحاجة للمناهج القائمة على النماذج العلمية

رت الدراسات أن المتعلمين يعتقدون أن النماذج هي صورة طبق األصـل للحقيقـة، وأن هنـاك                 أظه

نموذج واحد صحيح، لذلك فهم ال يؤمنون بوجود نماذج متعددة تحاول فهم الظاهرة من زوايا مختلفة، كما أنهم                  

، كمـا أظهـرت دراسـة       ال يدركون أن النماذج العلمية هي أدوات تفكيرية تهدف إلى تفسير والتنبؤ بالظاهرة            

)Grosslight, Unger, Jay, & Smith, 1991(     أن تالميذ المرحلة الثانوية فـي المـستوى األدنـى لفهـم 

 الحقيقة والنموذج، كما يذهب البعض إلى االعتقاد بأن          بين 1:1النماذج العلمية باعتقادهم أن هناك تطابق بنسبة        

  ".حقيقي"النموذج 

 أن المتعلمين وبعض المعلمين يعتقـدون  )S. W. Gilbert, 1991(كما أظهرت الدراسات مثل دراسة 

، إن النتيجة المترتبة على هذا المعتقد هو بحـث المـتعلم، وانتظـاره،              "اإلجابة الصحيحة "أن العلماء يعرفون    

. فـي االمتحـان   " الحقائق"نتاج  الذي يسعى لحفظ تفاصيله، وتفسيراته، وتطبيقاته، وإعادة إ       " الصحيح"للنموذج  

المـدارات  " استخدم طالب الكيمياء نمـوذج  )Harrison & Treagust, 2000(فعلى سبيل المثال في دراسة 

لكن كان من النـادر أن      . لشرح ترتيب اإللكترونات في الذرة، والتنبؤ بعدد التكافؤ، والرابط الكيميائية         " الكروية

تعددة لألغراض السابقة، وحتـى عنـدما كـان المتعلمـون         يستخدموا نموذج السحابة اإللكترونية، أو نماذج م      
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" صـحيح "يستخدمون نموذجا متقدما للذرة، فإنه عندما ال يتم مناقشة نماذج متعددة للذرة، فإن فكرة أن النموذج           

  .تظل مقاومة للتغيير" حقيقي"و

  : تصنيفا لمستويات فهم النماذج)Grosslight et al., 1991(طور 

  . بين النموذج والحقيقة1:1االعتقاد بأن هناك تطابق بنسبة : المستوى األول

 يبقى االعتقاد بأن النماذج هي تعبير مطابق للحقيقة، كذلك االعتقاد بأن الهـدف مـن      :المستوى الثاني 

  .ة وتفسيرهاالنموذج هو التواصل بالفكرة أو التواصل بكيفية التعبير عن الظاهر

 االعتقاد بأن هدف النماذج هو استكشاف األفكار، وأن الظاهرة الواحدة قد يكون لهـا         :المستوى الثالث 

نماذج متعددة، وأنها أدوات للتفكير العلمي، ويمكن أن يتم تشكيلها وإعادة تشكيلها عن طريـق العـالم                 

  ).مبتكر النموذج(

 ,Grosslight et al., 1991; Harrison, 2001; Harrison & Treagust(أظهـرت دراسـات   

 أن طلبة المرحلة المتوسطة وكثير من طالب المرحلة الثانوية هم في المستوى األول، بينما كان بعض                 )2000

 الثالث، بينما كان    المتعلمين في المستوى الوسط بين المستويين األول والثاني، ولم يصل أي منهم إلى المستوى             

الذين شملتهم الدراسـات فـي المـستوى        ) كيميائيين، معلمي علوم متمرسين، مصممي مناهج     (جميع الخبراء   

  .الثالث

  اهج القائمة على النماذج العلميةأهداف المن

  : على النماذج العلمية إلى تحقيقهاةفيما يلي مجموعة من األهداف التي تسعى المناهج القائم  

  .ية الخيال في بناء المعرفة العلميةإدراك أهم . 1

  . بالظواهر الطبيعيةؤإدراك أهمية بناء النماذج في فهم وتفسير والتنب . 2

  .إدراك ماهية النموذج العلمي وحدود عالقته بالظاهرة الطبيعية . 3
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ممارسة التفكير العلمي كما يمارسه العلماء والقائم على استقصاء الظـواهر الطبيعيـة، وتـصميم نمـاذج        . 4

  .ها، وتتنبأ بهاتفسر

  .القدرة على تحديد أوجه الشبه واالختالف بين النموذج والظاهرة الطبيعية التي ينمذجها . 5

  .تقدير دور العلماء في فك شفرة الظواهر الطبيعية المركبة وشديدة التجريد باستخدام النماذج العلمية . 6

وير النموذج ليكون أقرب لتفـسير      القدرة على االندماج في عملية التفاوض االجتماعي التي تفضي إلى تط           . 7

  .والتنبؤ بالظاهرة الطبيعية

  .إدراك أهمية تعدد النماذج للظاهرة الواحدة . 8

  .القدرة على اختيار النموذج المناسب للتعبير عن جانب معين من جوانب الظاهرة الطبيعية . 9

  دور المعلم والكتاب المدرسي: التدريس القائم على النماذج العلمية

 Child's: التعلم القائم على النماذج العلمية ضمن النطاق األقرب للنمو الذهني للطفـل يجب أن يكون 

zone of proximal development  وهو عبارة عن نطاق ذهني يحد في مستواه األدنى بما يمكن أن يقـوم ،

 أو زميـل لـه    وفي مستواه األعلى بما يمكن أن ينجزه بمساعدة المعلم          به الطفل بمفرده من دون أي مساعده،        

)Harrison & Treagust, 2000(.من هنا يأتي دور :  

  .مناقشة النماذج المركبة والمجردة ضمن اإلطار االجتماعي في الصف الدراسي 

 .استعراض الظواهر الديناميكية المركبة والمفاهيم المعقدة باستخدام أنواع مختلفة من النماذج 

  .سهل إلى األصعبالتدرج في مناقشة النماذج المختلفة للظاهرة الواحدة من األ 

أن النمو العقلي للطفل يصل في قمة مستواه عندما يتم تحديه لعمل شيء ال يمكن               ) Vysgotsky(يرى  

  .أن يعمله بمفرده، لذلك يتم تقديم بعد المساعدات التنشيطية له

أشارت الدراسات أن جميع الكتب فشلت في تحذير قرائها أن النماذج العلمية هي ابتكـارات بـشرية،                 

كما يعتقد كثير من المعلمـين أن طلبـتهم يـدركون     .)Harrison, 2001(نها تقف عاجزة عند نقطة معينة وأ
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 أن هـذا  )Grosslight et al., 1991(حدود النماذج، خاصة التشبيهية منها، لكن أشـارت الدراسـات مثـل    

ـ      ,Harrison & Treagust, 1996; Treagust(ن الطلبـة يعتقـدون   اإلدراك غيـر موجـود، فكثيـر م

Chittleborough, & Mamiala, 2003, 2004(أن :  

  ).ناتج من قصور في شرح حدود نموذج الكرات والعصي لتمثيل الذرة(الذرات مصمتة  

ناتج من قصور في شـرح حـدود نمـوذج الكـرات       (ات  الروابط الكيميائية هي وصالت حقيقية بين الذر       

  ).والعصي لتمثيل الذرة

ناتج من قصور في شرح حدود نمـاذج الكـرات          (ذرة األكسجين لونها أزرق، والهيدروجين لونها أحمر           

  ).ونموذج الرسم الدقائقي لتمثيل الذرات والمركبات

بالكتب المدرسـية والتـدريس الـصفي،    من هنا تأتي الحاجة لتصميم مناهج العلوم، خاصة فيما يتعلق  

لتتمحور حول إستراتيجية التعلم القائم على النماذج العلمية، وفيما يلي استعراض لستة عناصر ترتكـز عليهـا               

  :هذه اإلستراتيجية

  بيان الحاجة للنموذج: أوال

ـ            صنيف إن المتعلمين في المرحلة المتوسطة وكثير من المرحلة الثانوية هـم فـي المـستوى األول لت

 .S. W(النمذجة، لذلك فهم يحتاجون باستمرار لشرح الحاجة لالنتقال من نمـوذج آلخـر لـنفس الظـاهرة     

Gilbert, 1991; Harrison & Treagust, 2000(.  

 ,J. Gilbert(تعمل الكتب المدرسية في المناهج القائمة على النماذج العلمية على بيان الحاجة للنموذج 

Boulter, & Rutherford, 1998; Harrison, 2001(    وذلك ليدرك المتعلمون أن النمـوذج هـو ابتكـار ،

إنساني هدفه تفسير الظواهر، وأنه ال يوجد نموذج مكتمل، وإنما تشوبها نواحي قصور، لذلك يجب على الكتب                 

المدرسية والمعلمين أن يشرحوا الهدف وراء استخدام أي نموذج، لماذا يتم استخدام نموذجا قياسيا للقلب؟ لماذا                

نماذج الكرات للذرات؟ لماذا هناك حاجة لنموذج السحابة اإللكترونية؟ لماذا الحاجة لنموذج النظام             يتم استخدام   
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الشمسي للتعبير عن الذرة؟ وال يتم االقتصار على شرح الهدف باستخدام النموذج، ولكن ما الهدف مـن هـذا                   

  النموذج؟ وما الذي يقدمه لفهم الهدف؟

أن تشرح الحاجة للنموذج، ببيان نقص في النموذج الـسابق،          ) ينوكذلك المعلم (يمكن للكتب المدرسية    

أو اإلضافة التي يقدمها النموذج الجديد كتفسير جوانب جديدة أو تغطية أمثلة جديدة يعجز النموذج السابق على                 

، كالنماذج المتعددة لألحماض والقواعد، ونطاق عمل النظريـات  )Harrison & Treagust, 2000(استيعابها 

كما يمكن شرح الحاجة للنموذج الجديد ببيان أنه يؤدي وظيفة تفسيرية ال يقدمها النمـوذج الـسابق،           . الفيزيائية

الكرات والعصي، الكرات فقط، والرمـوز، وأشـكال لـويس، والـسحابة            : كالنماذج المتعددة التي تمثل الذرة    

فال يتم استعراض نماذج متعددة للظاهرة المجردة من دون بيان          . كترونية، ونموذج النظام الشمسي، وغيرها    اإلل

  .الحاجة إلى النموذج الجديد

  بيان دور مبتكر النموذج : ثانيا

يتوجب على الكتب والمدرسية والمعلمين بيان أن هناك مبتكر للنمـوذج، وبيـان دوره فـي تـصميم                  

يكون ذلك  و.ذلك بهدف فك عقدة التطابق بين النموذج الظاهرة الطبيعية، و)S. W. Gilbert, 1991( النموذج

  :بعدة طرق منها

تقديم سرد تاريخي للكيفية التي توصل بها العالم للنموذج، وهناك قصص متوفرة عن ابتكار نماذج الـذرة،                

  .، وغيرهاDNAونموذج المركبات التناسقية، والنظرية النسبية، ونموذج 

 مع البيانات المتـوفرة مـن       بيان أن مبتكر النموذج يقوم بتصميم عدة أشكال للنموذج، ويختبر مدى تطابقه            

مثل المراصد الفلكية لصنع نموذج للكـون، أو المجـرات، أو المجموعـة    (التجارب، أو األجهزة المختلفة     

  ).الشمسية

  :نمذجة العمليات والمفاهيم :استخدام النماذج المتعددة: ثالثا



                  2009 مارس 18-16 ندوة المناھج الدراسیة رؤى مستقبلیة                                                                                                                      

 243

يمكن أن يتم   . ف هذا النموذج  وأن عليهم اكتشا  " الصحيح"يعتقد الطلبة المبتدئين أن المعلم يعلم النموذج        

معالجة ظاهرة معينة أو مفهوم معين باستخدام أكثر من نوع من النماذج، فمثال يمكن معالجة موضوع معـدل                  

التفاعالت الكيميائية باستخدام النماذج القياسية باستخدام الكرات، والنماذج األيقونيـة كالمعـادالت الكيميائيـة،              

لـذلك فـإن   . ادالت الرياضية أو الرسوم البيانية، ونماذج المحاكـاة الحاسـوبية  والنماذج الرياضية سواء بالمع   

  .لمعالجة العمليات المعقدة يجب البدء بالنماذج األبسط للظاهرة، ثم التدرج لألكثر صعوبة

النماذج الخاصة بالعمليات المفاهيم هي أكثر أنواع النماذج تجريدا، إنها نماذج لعمليات التفكيـر              تعتبر  

 فهم وتطبيق مفاهيم مهمة مثل االتزان الكيميائي والفيزيائي، والتصنيف األحيائي، وتدفق التيار في شبكة               بهدف

هناك نماذج متعددة لألحماض والقواعد، وتلك الخاصة بالتأكسد واالختـزال، وهنـاك            . من الدوائر الكهربائية  

دفق الشحنات الموجبة، بينما فـي الكيميـاء        مثال خاص بتدفق التيار الكهربائي، ففي كتب الفيزياء يعبر عنه بت          

  .الكهربائية يعبر عنه بتدفق اإللكترونات السالبة

إن الدراسات حول مفاهيم مثل االتزان الكيميائي والتأكسد واالختزال تشير إلى أن هذه المفاهيم تـشكل                  

كـون  ، األمر الذي يـستدعي أن ي )Harrison & Treagust, 2000(تحديا للمتعلمين نظرا لطبيعتها المجردة 

المتعلمون متمرسين في النمذجة قبل التعرض لمفاهيم تنتمي إلى نماذج المفاهيم والعمليات، والذي يتطلب دمج                

المتعلمين في خبرات مختلفة تتطلب استخدام نماذج متعددة لنفس الظاهرة، وذلك خالل دراستهم للعلـوم فـي                 

ة وجود أكثر من نموذج لوصف وتفسير والتنبـؤ  جميع المراحل، خاصة مع المفاهيم األقل تعقيدا، ليدركوا أهمي       

  :بالظاهرة، وأن

  .جميع هذه النماذج مقبولة كل من زاوية معينة 

  .هذه النماذج ليست هي الحقيقة وإنما تعبير عنها 

ال يوجد نموذج واحد صحيح، فلكل نموذج أوجه قصور يعمل النموذج اآلخر على تقويمهـا، الـذي هـو                    

 .بدوره له أوجه قصور أخرى
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 .كلما زادت الظاهرة تجريدا، كلما ظهرت لها نماذج متعددة تحاول تفسيرها والتنبؤ بها 

 :في كثير من األحيان مجموع النماذج الخاصة بظاهرة معينة هو أقل من الظاهرة، وذلك لسببين 

o الظاهرة نفسها غير مفهومة كليا. 

o هناك تداخل جزئي بين النماذج التي تحاول تفسيرها.  

الخبير باستخدام النماذج ليؤكد ويستكشف الجوانب المختلفة والمهمة للظاهرة أو المفهوم، لـذلك    يقوم المعلم    -

فإن مناقشة سلسلة من النماذج المبسطة حول الظاهرة الواحدة تساعد على استكـشاف خاصـية أو أكثـر                  

  .للظاهرة في الوقت الواحد

) تنبـؤ -تفسير-وصف(ي أدوات للتفكير العلمي     تساعد النماذج المتعددة المتعلمين على إدراك أن النماذج ه         -

 .وليست هي الحقيقة بعينها

  :النمذجة والتفاوض االجتماعيالدمج بين : رابعا

إن تدريب الطالب على نمذجة الظواهر الطبيعية والمفاهيم المجردة بأنفسهم، بنماذج مـن ابتكـارهم،               

. ب في الرقي بالمستوى العقلـي للمتعلمـين  بمساعدة المعلم واألقران، ضمن جو من التفاوض االجتماعي، يص       

ويكون التفاوض االجتماعي بعرض الطالب أو المجموعة للنموذج المصمم للظاهرة التـي يعرضـها المعلـم،              

والتي قد تكون ذوبان الملح في الماء، أو انتشار الحبر في السائل، أو احتراق شمعة، ثم يقوم بقية طلبة الصف                    

  .م تقوم المجموعة المصممة بتعديله وفقا للتصور العلميبتقويم النموذج المعروض، ث

  :تتعدد وسائل النمذجة العلمية التي يمكن تصميمها ضمن أنشطة العلوم، ومنها

  .استخدام النماذج الكروية ثالثية األبعاد 

  .استخدام الصلصال أو المغناطيس أو الرسم 

  .النمذجة الحاسوبية باستخدام برامج متخصصة، أو استخدام برامج مبسطة مثل برنامج البوربوينت 

  :يجب أن تتمتع النمذجة العلمية في الصف الدراسي وفي الكتاب المدرسي بـ



                  2009 مارس 18-16 ندوة المناھج الدراسیة رؤى مستقبلیة                                                                                                                      

 245

  .التعدد . 1

  .وضوح الهدف من نمذجة الظاهرة . 2

  .المرونة في االنتقال من نموذج آلخر . 3

  .لجديدوضوح الهدف من تقديم النموذج ا . 4

  

  تفعيل النماذج التشبيهية: خامسا

أشارت الدراسات حول تحليل الكتب الدراسية في الكيمياء واألحياء أنه يتم استعراض عدد من النماذج               

مما يؤدي إلى حـدوث سـوء   . من دون استعراض أوجه التشابه واالختالف بين النموذج والظاهرة التي يمثلها      

ليتعرفوا على أوجه االختالف بين النموذج والظاهرة، وذلك بهـدف          لمتعلمون  يحتاج ا فهم لدى المتعلمين، لذلك     

مثاال على أوجـه    ) 1(للطبيعة أو الحقيقة، ويستعرض جدول       أن النماذج هي عبارة عن تمثيالت قاصرة         إدراك

  .التشابه واالختالف بين نموذج النظام الشمسي وتركيب الذرة

  *سي ونموذج الذرةمقارنة بين نموذج النظام الشم) 1(جدول 
نوع  

  الخصائص
  نموذج الذرة  نموذج النظام الشمسي

  نواة الذرة هي صاحبة الكتلة األكبر  الشمس هي صاحبة الكتلة األكبر

  النواة هي مركز الذرة  الشمس هي المركز

  اإللكترونات أصغر حجما من النواة  الكواكب أصغر حجما من الشمس

  تدور اإللكترونات حول النواة  ب حول الشمستدور الكواك

  تجذب اإللكترونات والنواة بعضها البعض  تجذب الشمس والكواكب بعضها البعض

ــصائص  الخ
  المشتركة

  معظم الذرة فراغ  معظم النظام الشمس فراغ

ــصائص   جميع اإللكترونات لها نفس الحجم  تختلف الكواكب في الحجم الخ
ــر  غيـــ
  المشتركة

هناك أكثر من إلكترون في مـستوى الطاقـة           ار الواحدهناك كوكب واحد فقط في المد
  الواحد
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  ال تدور اإللكترونات مثل الكواكب  ور الكواكب في مدارات بيضاويةدت

القوة بين الشمس والكواكب هـي قـوة        
  الجاذبية األرضية

القوة بين االلكترونات والنواة هـي الكهربـاء        
  الساكنة

  )Harrison & Treagust, 2000(المصدر * 

  Focus, Action and Reflection (FAR) Guideالتأمل -المبادرة-ام نموذج التركيزاستخد: سادسا

  : ويتكون من العناصر اآلتية)Harrison & Treagust, 2000(يعتبر هذا النموذج من تصميم   

  :تكون بالتركيز على :التركيز  . أ 

  هل هو صعب، أم غير معروف، أم مجرد؟: المفهوم 

   حول المفهوم؟ما هي األفكار التي لدى المتعلمين: المتعلمون 

  هل هو معروف لدى المتعلمين؟: الشبيه 

  :تكون ببيان :المبادرة  . ب 

  : التشابهات 

o مناقشة خصائص الشبيه والمفهوم العلمي.  

o استخالص أوجه الشبه بين الشبيه والمفهوم.  

  : االختالفات 

o مناقشة متى يكون الشبيه مختلفا عن المفهوم العلمي.  

  :تكون بالتأمل في: التأمل  .ج 

   هل التشبيه واضح وعملي، أم أنه مربك؟:اتاالستنتاج 

  . الرجوع للخطوة األولى:التعديالت 

  :تعليمات

  .يحتاج المتعلمون عادة لمساعدة لتحديد العالقة بين الهدف والشبيه 
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يقوم المتعلمون بتحديد التشبيه الظاهري، بينما يتوقع المعلـم مـنهم         ": سيف بحدين "تعتبر النماذج التشبيهية     

  .شبيه العملياتياستيعاب الت

تعمل النماذج التشبيهية كأدوات مساعدة للذاكرة والتفسير والتعلم إذا فهمت واسترجعت من الذاكرة بسهولة               

  ).أو خزنت في الذاكرة(

يجب أن تكون النماذج التشبيهية معروفة للتالميذ، ومنطقية، وملك لهم، وذلك عنـدما يقومـون بأنفـسهم                  

  .بتصميمها

  ى النماذج العلمية القائم علالتقويم

  .معايير التقييم الذي تعتمد عليه المناهج القائمة على النماذج العلمية) 2(يبين جدول 

  معايير التقييم في المناهج القائمة على النماذج العلمية) 2(جدول 

  المعيار

  التواصل  االستيعاب   واالستقصاءالبحث

  المعايير الفرعية
 األفكـار والمفـاهيم     تطبيق   جمع المعلومات عن الظاهرة 

  لتفسير الظاهرة
لتفسير والتنبؤ تصميم نموذج  

  لظاهرةبا

تصميم مخطـط الستقـصاء      
  الظاهرة

بناء فهم للنمـوذج العلمـي       
  المطلوب

  عرض النموذج 

تحديد أوجه الشبه واالختالف       تنفيذ استقصاء الظاهرة 
  بين النموذج والظاهرة

القدرة على مناقشة النمـاذج     
  المختلفة

ــي      إلى االستنتاجاتالوصول  ــصمم ف ــان دور الم بي
  النموذج

  تطوير النماذج 

  

  : أخرى مثلأدوات التقويمويمكن استخدام 

  المقابالت  . أ 
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  .مع تشبيعها بالمبادئ المرتبطة بالتعلم القائم على النماذج العلمية االختبارات  . ب 

 .ملفات وثائقية للنمذجة  .ج 

 ).2(تحليل نماذج المتعلمين وفقا للمعايير في جدول   .د 

 خاتمة

لقد بحثت النماذج العلمية في األدب التربوي من زوايا مختلفة متعلقة بفلسفة العلم، وعلـم التـدريس،                   

وساعدت المناهج القائمة على النماذج التالميذ على تـصحيح فهمهـم           . والتفسير العلمي، والممارسات الصفية   

ا قام التالميذ بتصميم نماذج مختلفـة للتعبيـر          التفكير بتعدد النماذج، وعندم    وأصبح بإمكانهم الخاطئ  للنماذج،    

عن الظاهرة الواحدة أدركوا أنه ال يوجد نموذج واحد صحيح، وبدأوا النظر للعلم على أنـه عمليـة وطريقـة                

) 1: (المناهج القائمة علـى المنـاهج العلميـة       ويكون دور المعلم والكتاب في       .للتفكير عن أنه وصف لألشياء    

اذج المتعددة في حصة العلوم، وذلك بمناقشة سلسلة من النماذج البسيطة، ثـم تبـدأ               استعراض سلسلة من النم   

حتى المعـادالت والنمـاذج الثالثيـة       (مناقشة الحاجة للنموذج    ) 2(بالتعقيد، وبيان ما يقدمه النموذج الجديد، و      

النموذج والظـاهرة التـي   أوجه التشابه واالختالف بين : مناقشة حدود النموذج) 3(، و )األبعاد والرسوم البيانية  

، )يمكن بالحاسوب أو الصلصال أو الرسم أو الوصف اللفظـي (تقديم تمارين للتدريب على النمذجة     ) 4(يمثلها،  

 .ومنها يستنتج المتعلم أن النماذج أداة للتفسير والتنبؤ. ثم مناقشتها في حوار اجتماعي

  قائمة المراجع

). 1ط (مفاهيم وتطبيقات عملية: طرائق تدريس العلوم). 2009 (ان حممدمخيس، والبلوشي، سليمأمبوسعيدي، عبداهللا  .1
 .األردن: دار املسرية، عمان
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   تقويم المناهج الدراسية:المحور الثالث    
في كليتي التربية واآلداب )تاريخ، جغرافيا ( فاعلية برامج بكالوريوس الدراسات االجتماعية .1

عبد . أحمد الربعاني، د. محمد سرحان، د. طاهر سلوم، د. د. وسبجامعة السلطان قاب
 . بجامعة السلطان قابوس قسم المناهج وطرق التدريس، كلية التربية،المجيد المخالفي

  
 عنوان البحث

يف )  جغرافيا-تاريخ( مج بكلوريوس الدراسات االجتماعية افاعلية بر  
  من وجهة نظر اخلرجينيكلييت  التربية واآلداب جبامعة السلطان قابوس

 
 
 

:الباحثون  
عبد ايد املخاليف.أمحد الربعاين د.حممد سرحان د.طاهر سلوم د.د  
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 نـدوة
  رؤى مستقبلية: المناهج الدراسية

  قسم املناهج وطرق التدريس
  جامعة السلطان-كلية التربية
 م3/2009/

  
  
  

  يف)  جغرافيا-ختاري( لوريوس الدراسات االجتماعية افاعلية برامج بك
  كلييت  التربية واآلداب جبامعة السلطان قابوس من وجهة نظر اخلرجيني

  
  

  :خلفية الدراسة وأمهيتها
 ووسيلة  ميثل مصدر تقدم األمم ومظهر رقيها     أصبح التعليم بصورة عامة والتعليم اجلامعي والعايل بصفة خاصة          

لرئيس إلنتاج ونشر املعرفة وإعداد الكوادر املؤهلـة لقيـادة       تطور أساليب حياا وتفكريها، وتعد اجلامعات املصدر ا       
ويتم كل ذلك عن طريق ما تقوم به اجلامعات ومؤسـسات           . اتمع يف خمتلف جماالت العلم والفكر والتنمية الشاملة       

 كمـا تعـد بـرامج       ،التعليم العايل من حبوث وتدريس وتدريب، وما تسهم به من خربات مباشرة يف خدمة اتمع              
الدراسات اجلامعية أهم املستويات اليت تسهم بإعداد املعلمني والكوادر املؤهلة لقيادة التطور يف جمال التربية نفسها مث يف 

  .    امليادين املختلفة األخرى
وما من برنامج تعليمي ويف أي مستوى إال وحيتاج إىل تقومي ملعرفة مدى حتقيقه لألهداف اليت وضع من أجلها                   

 عنه العديد من الدراسات اليت أجريت لتقـومي     تكشفمن بداية ذلك الربنامج، وهذا ما       ترة زمنية مناسبة    وذلك بعد ف  
برامج الدراسة اجلامعية يف عدد من الدول العربية واألجنبية، وينطبق هذا األمر على برامج الدراسة اجلامعية اليت تقدمها    
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اً على التزام درجة عالية من الدقة حفاظاً على النوعية اليت اكتسبت     كلية التربية جبامعة السلطان قابوس اليت حترص دائم       
  .مسعة طيبة بشأا

وملا كان أداء برامج إعداد املعلمني ونوعية خمرجاا ينعكس بشكل مباشر على التـدريس يف امليـدان وعلـى          
ماما كبرياً من قبل التربـويني يف       ، فقد لقيت هذه الربامج اهت     )2008الربعاين،  (خمرجات نظام التعليم ما قبل اجلامعي       
ساس يف تطوير جودة املعلمـني يف امليـدان         أل ا منيعداد املعل إ برامج   كما عدت امليدان والقائمني على هذه الربامج،        

)AFT, 2001(،أشـار كـل مـن    و )Kelley, 2004; Berry, 2004; Darling-Hammond, Chung, 

Frelow, 2002( حتظى باهتمام كبري  عملية التطوير هذهصبحتأ و الطالب املعلمني،ة لتطوير مهارات   إىل احلاج 
وعرب كفاء ؛ أعداد معلمني إلمكانات إلوفر كافة ايمعلمني للعداد إبناء برنامج ل وترمجت إىل سعييف الواليات املتحدة 

 American Federation of Teachers [AFT], 2001; Feiman-Nemser et( عن هذا االهتمام كل من

al., 1999; Joerger & Bremer, 2001; Kelley, 2004 (حـد  أن النوعية العالية الكفاءة من املخرجـات  بأ
 بشكل جيد ؛ وهذه املخرجـات مـن وجهـة نظـر         ةني خمرجات مؤهل  يساسية للمدارس اليت تسعى لتع    ألاملطالب ا 

)Joerger& Bremer, 2001(  مـن   حىت ميكنـها التطوير  لروح املنافسة واملبادرة يف ة تكون ممتلكجيب أن
  . يف زيادة مستوى تعلم الطالباإلسهام 

وهذا التوجه حنو االهتمام بتطوير برامج اإلعداد يعكس ما يواجهه املعلمون من حتديات أحـدها املعتقـدات                 
 ,Munby( سهلة ال تتطلب ذلك االهتمام املـستمر مـن الناحيـة البحثيـة     ةاملتعلقة بالنظرة للتدريس باعتباره مهن

Russell, & Martin, 2001;Ball & Cohen, 1999; Kennedy, 1999(،   وهذه النظـرة يف احلقيقـة ال 
تعكس الواقع املعاش هلذه املهنة اليت تتطلب القيام بالعديد من املهمات، بدءاً من التخطيط وحىت التقومي وما يصاحبها                  

 ,Darling-Hammond & Bransford)1998(من أنشطة أخرى ال تقل أمهية عن التدريس بل تأيت معززة لـه 

2005; Lampert & Ball,،  فالتدريس من حيث املبدأ عملية التزام، وذو أهداف واضحة، ومهارات متنوعـة، إذ 
يتطلب أن تعمل برامج اإلعداد إىل تنمية املعلومات، والعديد من املهارات لضمان قدرة خمرجاا على األداء بـشكل                  

-Kennedy, 1999 Hammerness, Darling ;2005( لفترة طويلة بعـد التخـرج    فاعل يف مهنتهم املستقبلية
Hammond, & Bransford,.(  

وعلى الرغم مما تبذله برامج اإلعداد من جهود لتحسني خمرجاا، إال أا تتعرض لالنتقادات من قبل اجلهـات                  
ات اإلعداد يف اململكة املتحدة مرجعه إىل  أن النقد الذي تتعرض له مؤسس)Cooper,1994(املنتفعة منها، فمثال يرى  

أن ذلك مرده قلـة أخـذ هـذه    ) Schnur & Golby,1995(اعتمادها الطرائق التقليدية يف اإلعداد، بينما يرى 
  .املؤسسات بالتطورات احلالية والتوقعات املستقبلة للمعلمني

مت هذه الربامج يف دول     ت اليت قو  راساو جاءت هذه االنتقادات لربامج  اإلعداد مدعمة بنتائج العديد من الد           
خمتلفة من العامل، فقد أشارت نتائج بعض الدراسات إىل األداء املتوسط هلذا الربامج من وجهـة نظـر املخرجـات                    

يفـسر  يف حني   ،  )2003؛الربيكي،  1995؛ الربعاين،     1994، احلريقي،   1990؛ السيف، 1988حداد،  ( كدراسات  
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 إىل عدم وجود نظريـة   هذا الضعف يف املخرجات )Schwartz,1996; Goodlad,1998(بعض التربويني أمثال 
 ما جيعل تصميم هذه الربامج معتمدا على وجهات نظر معينـة تـشكل              ؛تربوية موحدة خاصة بربامج إعداد املعلمني     

تفقـون مـع    مواصفات الفعال، بينما يرى البعض اآلخر أن ذلك مرده إىل أن القائمني أنفسهم على هذه الربامج ال ي                 
 & Hargreaves & Jaka,1995; Jackson(بعضهم يف ماذا حيتاج الطالب املعلمني من معلومات، ومهـارات  

Leroy,1998 (.   
واملؤسسات التربوية حول معايري     إطار ما أشار إليه كثري من التربويني         لعل تقومي برامج إعداد املعلمني يأيت يف      و

تكوين املعلمـني،  تتيح فاعلية عالية يف إذ ، امج التدريسية األساس يف االعتماداالعتماد للمؤسسات اجلامعية كانت الرب 
وتأيت جهود تطبيق مبادئ اجلودة الشاملة يف التعليم اجلامعي، ودعواا إىل تطوير نظام تكوين املعلم ، عـرب حتديـد                    

ملطلوبة للممارسة؛ سبباً ومـسوغاً     جمموعة من املواصفات القياسية للمهنة من أجل الوصول إىل أكرب قدر من اجلودة ا             
  .كليات التربية، ويأيت هذا البحث يف إطار هذه اجلهوداإلعداد يف للتقومي املستمر لربامج 

يتضمن املعايري الواجـب توافرهـا يف   -ISOاأليزو-وإذا كان نظام اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل       
 وإذا كان من ضمن معايري ،)Richard, 1994, p41(ليات واملخرجاتاملدخالت والعم: عناصر نظام التكوين التالية

اجلودة ملواصفات املدخالت اليت ينبغي توافرها يف املؤسسات التعليمية اجلامعية؛ التنمية املهنية ألعضاء هيئة التـدريس                
 -ج. نـهج وتنظيمـه   حمتوى امل -ب.تقدمي خربات تعليمية جيدة للطالب      -أ: ،واشتمال العمليات على املعايري اآلتية    

فإن من األمهية مبكان تتبع واقع هذه املعايري يف كليات التربية  ملواكبة ؛)Routh,1997,p66(التدريس والتعليم والتقومي 
  .اجلودة الشاملة والبحوث العلمية هي إحدى أساليب هذا التتبع

ني بشكل أكثر إحلاحاً ضرورة تناولـه       وإذا ما أردنا أن نفصل يف معايري جودة عمليات التعليم والتعلم فإننا نتب            
 يف ضبط اجلودة يف املقررات الدراسية إلعداد املعلـم  بأـا   )Geoff, 1992(بالبحث ، فقد أوردت دراسة جوف 

تنمية القدرة على الفهـم واحلكـم علـى         -.تنمية قدرات الطالب اخليالية والعقلية    -:تتصف باجلودة إذا عملت على    
–. تنمية القدرة على فهم ما قد مت تعلمه   –. تنمية القدرة على االتصال اجليد    –. ل املشكلة تنمية مهارات ح  –. األشياء

العمل على أن ترتبط املقررات الدراسية باملفاهيم التحليليـة         -.إدراك املقررات الدراسية املختلفة يف وجهة نظر شاملة       
؛ وهـذه   )175، ص 2003إبراهيم،  (الواعيوالنقدية وذلك لتشجيع الطالب على القدرة على احلكم املستقل والنقد           

أن يأخـذ    املعايري لن تتحقق باستخدام برامج تقليدية غري خاضعة للتقومي والتطوير املستمرين، لذا كان من الطبيعـي               
ذه الكفايـات، ومـدى     هل مدى تضمن برامج اإلعداد   العديد من الباحثني على عاتقهم إجراء دراسات عديدة ملعرفة          

ويأيت هذا البحث ملعلمني، وملعرفة الكفايات التدريسية اليت تؤثر يف تطوير وحتسني التدريس الصفي،            ممارستها من قبل ا   
  .يف السياق ذاته

 أن تطوير الربامج ينبغي أن يأخذ يف االعتبار إشكالية ضعف االرتباط بني ما يتعلمه               على بعض الباحثني    ؤكدوي
 ، إذ تشري بعض الدراسات إىل أن املعلمـني يف  )Kennedy, 1999(الطالب يف الكليات وما هو موجود يف امليدان

امليدان يعتقدون بأم تأثروا أكثر باخلربة العملية يف امليدان يف تطوير مهارام ويعتقدون بوجود ارتباط بسيط بني مـا                   
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 ،  ),1999Darling-Hammond, 2006; Lampert & Ball(درسوه يف اجلامعة وبني ما يدرسـوه يف امليـدان  
 على برامج اإلعداد أن تعمل على تفعيل العالقة بني ما يتعلمه  أنب )Sim & Walsh, 2008( اه يريتفق هذا مع ماو

 وهذا يتأتى من خالل تركيز هـذه        ؛الطالب املعلم وبني ما سوف ميارسه يف املستقبل وبالتحديات احلقيقية يف امليدان           
 ,Carroll, Forlin, & Jobling(بيقاا العمليـة يف امليـدان   الربامج على إكساب الطالب النظريات املعرفية وتط

أن االستفادة الكربى للطالب تأيت مـن ارتباطهـا   ب )Richards & Clough, 2004(اهيركما يتفق مع ما ، )2003
 أن على برامج اإلعداد أن توفر )Liaw, 2008( وجهة نظر تأيت يف االجتاه نفسهبامليدان حيث يطبقون ما درسوه، و

البيئات املناسبة للطالب اليت متكنهم من تطوير خربات عملية هلا تأثري كبري يف كفاءة الطالب املعلمني، وتشري بعـض                   
الدراسات إىل أن إتاحة الفرص للطالب يف برامج اإلعداد بالتدريب امليداين املوجه، ومشاهدة املعلمني يف امليـدان يف                  

ــالب امل   ــرة الط ــز نظ ــسهم يف تعزي ــة ت ــدون   دروس فعلي ــون جي ــأم مدرس ــسهم ب ــني ألنف علم
)Pohan&Dieckmann,2005; Schechtman& Leichtentritt,2005(.    

ولتحقيق التوقعات بشأن نوعية املخرجات فان بعض الدراسات تشري إىل أن اجلودة العالية للمخرجات تتـأثر                
، و العامـل النفـسي      )Poulou,2007(بعوامل عدة منها إدراك الذات والسمات الشخصية للطـالب املعلمـني            

)Tschannen-Moran, Hoy, & Woolfolk, 2007)(،   إذ تتأثر بثقتهم بأنفسهم كمعلمني، وعلـى القـائمني 
ـ ثناأعلى هذا الربامج مراعاا؛ وقد أظهرت نتائج بعض الدراسات أن الطالب قبل االلتحاق بربامج اإلعـداد ويف               ه ئ

لثقة بالذات؛ إال أن تلك القناعة والثقة تتهاوى حينما ينخرطوا يف امليدان        ا من القناعة بالتدريس و    ميتلكون مستوى عال  
  ). Hoy & Woolfok,1993; Moseley ;Reinke & Bookour,2003(بشكل فعلي 

 إىل أن )2008( إىل وجود تباين يف فاعلية هذه الربامج، فقد أشارت دراسـة الربعـاين      عديدةوتشري دراسات   
ية اجتاهات الطالب حنو مهنة التدريس، ومهارام التدريسية بشكل مرتفع، كما أسهم بشكل  الربنامج قد أسهم يف تنم    

متوسط يف تنمية مهارات البحث وتكنولوجيا املعلومات، و تباينت درجة استفادم من املقررات الدراسية فبعـضها                
ابقة أشارت إىل وجود تفاوت يف  كان مرتفعا وبعضها متوسط، وهذه النتيجة تدعم ما توصلت إليها نتائج دراسات س            

 وهذا التباين يف النتائج بشأن فاعلية الربامج تدعم ما أشـار إليـه             ؛)2005؛ القتيب،   2002الراشدي،  (فاعلية الربنامج 
األدب التربوي يف عدم وجود صورة واضحة ملا ينبغي أن ميتلكها املعلمون، واالختالفات بني التربويني، إىل جانب ما                  

 استفادة الطالب من هذه الربامج كـالتجهيزات        درجةئج بعض الدراسات من تأثري بعض العوامل على         أشارت له نتا  
 وكذلك اجتاهات الطالب أنفسهم ،)2002حسن والنبهاين، (وطبيعة املقررات، وعالقة الطالب بأعضاء هيئة التدريس 

 وهذه  ،)2003؛ عطوة واملخاليف،  1993؛ مصطفى ،    1989نافع،( حنو العمل يف مهنة التدريس كما أشارت نتائج         
أجريت دراسات تناولت تقومي بـرامج   يف هذا املنحىو، من اجلوانب اليت ينبغي االلتفات إليها يف عملية تطوير الربامج     

  . الدراسةهلذه تها وشكلت نتائجها مسوغاًمبراجعاإلعداد وفاعليتها عامليا وعربياً وحملياً قام الباحثون 
يف الواليات املتحدة األمريكيـة  يف         مركز إعداد وتطوير املعلمني    ستوى العاملي دراسة  فمن الدراسات على امل   

عرب   عمم الكترونياً بتقريريف معاهد اإلعداد وخرجتحماولة لتحسني الكفاءة الداخلية لربامج التربية العملية املعمول ا  
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عميد كلية ) )Gonzalez,2001ا جونزاليز دراسة قام، و م للسنوات العشر املاضية   2001 لعام   NCATEاإلنترنت  
 ,Mehdinezhad( دراسـة مهـديرتاد   ، و " معايري متقدمة يف إعداد املعلمني"التربية يف جامعة أنديانا حتت عنوان

 2004-2000خالل الفترة يف اجلامعة التركية    هدفت إىل تعرف وجهات نظر طلبة وخرجيي كلية التربية           اليت   )2008
  .ة ونوعية الربامج اليت تلقوا يف الكليةعن أمهية وفاعلي

اليت هدفت إىل تعرف آراء واجتاهات ) Mukhtar, 1984(دراسة خمتار و من الدراسات على املستوى العريب 
معلمي الدراسات االجتماعية يف املدارس اإلعدادية والثانوية حنو برنامج إعدادهم يف كلية التربية جبامعة أم القـرى يف                  

 سعت إىل حتديد مدى كفاية برنامج التربية العملية يف إكـساب             اليت )1990(دراسة اهلاشل وحممد    و  مة،  مكة املكر 
  .الطلبة املعلمني جبامعة الكويت الكفايات التعليمية

وهدفت إىل  ) 1995(الربعاين   ا   سات عديدة منها الدراسة اليت قام     وعلى مستوى سلطنة عمان فقد قامت درا      
-Al(دراسـة الـساملي     ، و د معلمي الدراسات االجتماعية يف كلية التربية جبامعة السلطان قابوس           تقومي برنامج إعدا  

Salmi, 1996 (هدفت هذه الدراسة استقصاء فاعلية برنامج إعداد معلمي الدراسات االجتماعية يف كلية التربية اليت 
 )2001(دراسة الكلباين ، كما هدفت ظرهمجبامعة السلطان قابوس يف إكساب خرجييه املهارات التدريسية من وجهة ن

 مقارنة كفاءة برناجمي التربية العملية يف جامعة السلطان قابوس وكليات التربية التابعة لوزارة التعلـيم العـايل يف                   إىل
 تقومي كفايـات  )2003 (عبد املقصود و نصر؛و سلوم ؛تناولت دراسة   ، و إكساب خرجييها مهارات تدريس التاريخ    

قبيل التخرج من أجل تقومي فاعلية برنامج التربية العملية لتخصص معلم اال يف كلية التربية بعـربي للعـام     اخلرجيني  
 وأوصت الدراسة بإجراء املزيد من الدراسات التتبعية لتقومي اخلرجيات اليت تأيت الدراسـة              ، 2001-2000الدراسي  

  .احلالية يف هذا السياق
 بوضـع قائمـة معـايري     تعلـق   ي وجد أن بعضها  األجنبية منها والعربية واحمللية     وبالنظر إىل الدراسات السابقة     

؛ و   2001 لعـام    NCATE (يت دراس ، مثل اليت جيب أن تلحظها برامج إعداد املعلمني      بالكفايات التدريسية للمعلمني    
Gonzalez,2001( مثــل  تقومي الكفايات لدى اخلـرجيني ، وبعضها تناول ) ،الـسامليAl-Salmi, 1996 ؛و 

اهلاشـل  (مثل تقومي  التربية العملية كجزء من برامج اإلعداد من وجهة نظر اخلرجيني      ، وبعضها تناول    )2001الكلباين،
مبـا   تقومي برامج اإلعداد التربوية والعلمية     وبعضها تناول    ، ، ) 2003سلوم ؛نصر؛عبد املقصود،    ؛ و   1990وحممد ،   

 التربيـة  يت كلـي يف مدرسي الدراسات االجتماعية برامج إعداد   تقومي  تتناول  الدراسة احلالية ولكنها مل    مياثل ما تتناوله  
 لقسمي امجه بالبحث الشامل لكل مكونات الرب     الذي حتاول هذه الدراسة التصدي ل     جبامعة السلطان قابوس،    واآلداب  

  . التاريخ واجلغرافيا
 

 الدراسـات  امجنلرب خالل تقومي شامل ماد براجمها، مناستجابة لتوجهات الكلية حنو اعت    فجاءت هذه الدراسة    
 شـعبة اء  على اعتبار أن ما تقدمه من معلومات سوف تفيد أعض          ،، وكذلك دف التطوير الذايت للربنامج     االجتماعية

  .  مما سوف حيسن من نوعية املخرجات، وكافة اجلوانب املتعلقة ا، يف تطوير مقررام الدراسيةالدراسات االجتماعية
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تتناول تقومي برامج البكالوريوس بكلية التربيـة بـل ويف   شاملة ية هذه الدراسة لكوا أول دراسة تأيت أمه كما  
 ، وستوجه الدراسة عناية القائمني على الكلية واجلامعة مبواطن القوة والضعف يف برامج البكـالوريوس              ،اجلامعة ككل 

 وجهة نظر املتخرجني لكوم أقدر الناس على إعطـاء          كما تنبثق أمهية الدراسة من حقيقة أا تعىن بتقومي الربامج من          
يضاف إىل األمهية أن الدراسة تأيت يف وقت تقف فيه    و   ،حماسنها ومواطن ضعفها  : صورة صادقة عن واقع هذه الربامج     

 ،دراسات اجتماعية بوجه خاصالاجلامعة على أعتاب مرحلة جديدة من تطوير براجمها عموماً وبرامج البكالوريوس يف   
 و يتوقع من هـذه      ،والتوسع يف برامج الدراسات العليا مبا يف ذلك التهيئة لفتح برامج الدكتوراه يف عدد من الكليات               

  .الدراسة أن تعطي صورة واقعية عن وضع هذه الربامج لتتمكن اجلامعة من البناء عليها
  

  مشكلة الدراسة
 من أولويات اهتمام اجلامعة نظراً ملا تقـوم  د يععلى وجه اخلصوص إن تطوير الدراسات اجلامعية وإعداد املعلم       

ة التخصصية يف خمتلف    إلسهام يف القياد   تدريس املادة وا   تويللاملؤهلة  التربوية التخصصية   به من إمداد اتمع بالكوادر      
 ويف ؛املنشود تتمتع باملستوى  اإلعداد فيهابرامجمبكان أن يتم التأكد من أن ميادين نشاط اتمع، لذلك فمن الضرورة 

كان ال بد من الوقوف على نواحي ،  لتشمل خمتلف التخصصاتاع التوس و هاإطار توجهات اجلامعة حنو تطوير براجم
ومبا أنه منذ بدء برامج     . القوة ومواطن الضعف يف الربامج احلالية، حىت يتم تعزيز نواحي قوا، وعالج نوحي ضعفها             

، مل جتر أي مراجعة حقيقية هلا، لذا فإن الدراسة احلاليـة ستـسعى إىل               اجلامعةاالجتماعية يف   بكالوريوس الدراسات   
تتحدد مشكلة الدراسة بالـسؤال      ما تتضمنه من إجيابيات وسلبيات، وبذلك        تقصىالوقوف على واقع هذه الربامج وت     

  :الرئيس التايل
تخصصي بقسمي  التاريخ واجلغرافيا     ما فاعلية برامج إعداد معلمي الدراسات االجتماعية األكادميي التربوي وال         

  يف كلييت التربية واآلداب جبامعة السلطان قابوس من وجهة نظر اخلرجيني؟
  
  
  

   الدراسة وأسئلتهاأهداف
 جبامعة السلطان قابوس من وجهة نظر التربية تقدمه كلية ذي البكالوريوس هذه الدراسة إىل تقومي برامج الدف

 والضعف فيهـا  القوة، بغية الوقوف على جوانب  املاضيةألربعخترجوا خالل السنوات ا ن  الطلبة املستفيدين منها والذي   
 حتاول الدراسة اإلجابة    إذ.  سنة   منذ انطالقها قبل   مرة ألول   امج، خاصة وأن بعضها يتم تقييمه     متهيداً ملراجعة هذه الرب   

  :ن األسئلة اآلتيةع
  ربوي والتخصصي والعام؟ما درجة االستفادة من مقررات برامج اإلعداد الت-1
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  ما درجة حتقق األهداف التربوية لربنامج الدراسات االجتماعية؟-2
التربيـة العمليـة يف   (وخارجهـا ) معامل التعليم املصغر(ما درجة فاعلية برامج التربية العملية داخل الكلية      -3
  ؟)املعامل

  ما درجة فاعلية توزيع ساعات الربامج وخدماته املساعدة؟ -4
  درجة استخدام أعضاء هيئة التدريس لطرائق التدريس املختلفة؟ ما -5
   ما درجة تدرب اخلرجيني على طرائق التدريس املختلفة؟-6
  ما درجة استخدام أعضاء هيئة التدريس ألساليب التقومي املختلفة؟ -7
امج تعود إىل هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات مدى حتقق األهداف التربوية للربن-8

  متغري جنس اخلريج؟
  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات فاعلية الربنامج تعود إىل متغري جنس اخلريج؟-9
  

  :حدود الدراسة
   :آلتية مت إجراء الدراسة احلالية وفق احلدود ال

ة من خرجيي كليـة التربيـة        اقتصرت عينة الدراسة على املعلمني واملعلمات ختصص الدراسات االجتماعي         -1
  .2006-2003 جبامعة السلطان قابوس لألعوام الدراسية

برنامج البكالوريوس املخصص إلعداد معلم الدراسات االجتماعية بكلـييت التربيـة واآلداب             مشل التقومي    -3
  . من ختصصي التاريخ واجلغرافياجبامعة السلطان قابوس

  ).حمافظة مسقط، والباطنة مشال والداخلية ، والشرقية مشال(ملعينني يف مدارس  اقتصر التقومي على اخلرجيني ا-4      
  
  
  :جمتمع الدراسة وعينتها  

مجيـع معلمـي     ؛ هم )علمةم178معلماً و 99موزعني( ومعلمة اًمعلم) 273( يتألف من    :جمتمع الدراسة -1
اريخ واجلغرافيا لألعوام الدراسـية   قابوس من ختصصي التجامعة السلطانومعلمات الدراسات االجتماعية من خرجيي     

  .م2003-2006
 يف مسقط واملناطق التعليمية ااورة هلا       ةوهي عينة مقصودة مشلت املعلمني خرجيي اجلامع      :عينة الدراسة   -2

  .معلمة) 76(، واًمعلم) 47: (العينة على النحو اآليت وتوزعت  ؛ ومعلمةاً معلم)124( جغرافياً، وتألفت من 
  :وعينتها من اخلرجيني وفقاً لتخصصام يبني جمتمع الدراسة يت اجلدول اآلو

  توزع عينة البحث حسب التخصصات)أ(اجلدول 
 واحلجم/     الفئة والتخصص    حجم اتمع حجم العينة
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 معلم معلمة مج معلم معلمة مج
 تاريخ/ جغرافيا 56 90 27 40
 جغرافيا/تاريخ 43 88 20 36

  
123+1

=124 76 47 

  
273 

 اموع 99 178

 املعلمـــون 
 اخلرجيون

  
  :أدوات الدراسة

  مقياس  بطاقة تقومي   الدراسات االجتماعية، وهي عبارة عن     لربامجلتحقيق أهداف الدراسة، مت بناء استبانة تقومي        
حـول   ية التربية جبامعة السلطان قـابوس  كلخرجيو يجيب عنها معلمو الدراسات االجتماعيةأعدت ل مخاسي متدرج 

 اليت خترجوا منها،   يف برنامج البكالوريوس املخصص إلعداد معلم الدراسات االجتماعية بكلييت التربية واآلداب             أرائهم
إذا  ؛ تدور حول الربنامج وما يرتبط به مـن ممارسـات          واحد منها شخصي وستة    اور حم ةوتتألف االستبانة من سبع   

  :تكونت يف صيغتها النهائية على النحو اآليت
  .بيانات شخصية حول اخلرجيني: ولاأل

اخلرجيون  يف برنامج البكـالوريوس يف   مدى االستفادة من املقررات التربوية، والتخصصية، والعامة اليت درسها     : الثاين
  .عبارة/63/، ويتكون احملور منكلييت التربية واآلداب إلعداد معلم للدراسات االجتماعية

  .عبارة/27/ويتكون احملور من امج،ربنال اليت  يسعى إليها مدى حتقق األهداف التربوية: الثالث
ويتكـون احملـور     ،ربنـامج اليف  اخلرجيون   هلا   صغر، والتربية العملية اليت خضع    تقدير درجة فاعلية التدريس امل    : الرابع
  .عبارة/13/من

  .عبارة/15/ويتكون احملور من تقدير درجة كفاية مكونات الربنامج واخلدمات املساعدة فيه،:اخلامس
ويتكـون احملـور      يف الربنـامج،   ألساليب واألنـشطة والوسـائل    لأساتذة اجلامعة    درجة استخدام تقدير  : السادس

  .عبارة/18/من
  .عبارات/7/ويتكون احملور من ،أساليب التقومي اليت كانت تستخدم يف الربنامج من قبل أساتذة اجلامعةتقومي : السابع

طوات واإلجراءات العلمية املتبعة، من حيث تنظيم احملتوى، وصوغ العبـارات،           وقد مت بناء هذه األداة وفق اخل      
 وتصميم املقياس، ووضع التعليمات وحتديد البيانات الشخصية، واملتغريات، كما روعي أن تضم العبـارات اخلاصـة            

ا التعليمـات واللـوائح   ما نصت عليه برنامج اإلعداد يف  الطرائق والوسائل  والتقومي  وحمتوى املقررات و  باألهداف
  .اخلاصة ذا الربنامج

 اللغـة  واإلخـراج والتنظـيم،        التحكيم الذي مشل    من خالل  ألداة،لالصدق الظاهري   جرى التحقق من    و
 متخصصني يف كلييت التربية واآلداب،       حمكمني  واعتمادها من قبل   ، ومكونات الربامج وخدماا املساعدة،    والكفايات

  .، كما أجريت معامالت الثبات املناسبة ألغراض الدراسةصدق املنطقي لألداةوهي يف جمملها متثل ال
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  الطريقة واإلجراءات
امج  بكلية التربية جامعة السلطان قابوس من وجهة نلقد مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي لغرض تقومي الرب       

استخراج املتوسطات احلسابية ب، املتحصلة إحصائياعاجلة البيانات ممتت  أسئلة الدراسة وتغطي  عرب استبانةنظر اخلرجيني
 الدراسة ولإلجابـة عـن      األسئلة الثمانية األوىل يف   واالحنرافات املعيارية وإجراء الترتيب التنازيل، وذلك لإلجابة عن         

ذا مـا   للمقارنة بني املتوسطات احلسابية ، ومعرفة داللة الفـروق إ         ) ت( مت استخدام اختبار   التاسع والعاشر السؤالني  
  .) 0.05(وجدت عند مستوى داللة

  
  التعريفات اإلجرائية مبصطلحات البحث

كلية التربية جبامعة أحد برامج قسم املناهج وطرق التدريس  يف  :برنامج إعداد معلمي الدراسات االجتماعية -
 م1990معة، ويف العام ، وهو العام الذي افتتحت فيه اجلا    1986 استقبلت اجلامعة أول دفعاته يف عام        ،السلطان قابوس 

خترجت أول دفعات هذا الربنامج، وبذلك فقد زامن الربنامج نشأة اجلامعة والكلية، وساير تطورمها، وما يزال الربنامج 
يرفد مدارس وزارة التربية والتعليم، واملؤسسات احلكومية واخلاصة بالكوادر املؤهلة يف جمـال تـدريس الدراسـات            

  . االجتماعية
نامج إىل إعداد معلم الدراسات االجتماعية املتمكن من املعارف واملهارات والقيم واالجتاهات األساسية             و يهدف الرب  

يف الدراسات االجتماعية، ومناهجها وطرائق تدريسها، ومن الكفايات املرتبطة بعملية التـدريس وإدارة الـصف،               
  .ة املتعلقة بتخصصهوالقادر على تطوير ذاته مبا يتماشى واملستجدات املعرفية واملهني

و يأخذ الربنامج بنظام الساعات املعتمدة، ويشترك يف تنفيذه كلية التربية وقسم التاريخ وقسم اجلغرافيا بكليـة                 
اآلداب والعلوم االجتماعية، إضافة إىل مركز اللغات، وبعض الكليات األخرى يف اجلامعة، وتستغرق الدراسة عـادة                

فصول، على أن ال تتجاوز مدة الدراسة مخس سنوات، وتشمل اخلطـة الدراسـية              أربع سنوات، مقسمة على مثانية      
للربنامج جمموعة من املقررات املتنوعة اليت تسعى إىل تنمية معارف الطالب، ومهاراته، وكفاياته الذاتية، فيما يتعلـق                 

  إىل 5خاصة الـصفوف    (اسي  بالدراسات االجتماعية بفروعها املختلفة، ومناهجها، وتعليمها يف مدارس التعليم األس         
وتنقسم املقررات الدراسية اليت يتكون منها الربنامج إىل ثالثـة أقـسام وفقـا              ). 12 و 11الصفان  ( وما بعدها    )10

 :ملتطلبات تأهيل اخلريج ملهنة التدريس، كما يأيت
 يدرسها كل    ساعة معتمدة، هي عبارة عن مقررات مشتركة       18ويدرس الطالب يف هذا اال      : املكون الثقايف 

طالب اجلامعة، ودف هذه املقررات إىل إكساب الطالب قدرا من املعارف واملهارات والقيم املتعلقة باألبعاد الوطنية                
إضافة إىل املهـارات األساسـية للغـة        . واحلضارية للمجتمع العماين وجذوره العربية واإلسالمية وأعماقها اإلنسانية       

  .وهناك مقررين خيتارمها الطالب بناء على رغباته وميوله اخلاصة. سوب الشخصياإلجنليزية، مهارات استخدام احلا
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 ساعة معتمدة، هي عبارة عن مقررات ختصـصية،         72 مقرراً تزن    24ويدرس الطالب فيه    :املكون التخصصي 
قررا إجباريـا    م 21وتنقسم هذه املقررات إىل     . يقدمها قسم التاريخ وقسم اجلغرافيا بكلية اآلداب والعلوم االجتماعية        

  . ساعات معتمدة9 ساعة معتمدة، وثالثة مقررات اختيارية مبا جمموعه 63تشكل 
 ساعة معتمدة، هي عبارة عن مقررات 39 ويف هذا اال يدرس الطالب أحد عشر مقررا تشكل :املكون املهين

ية، وثالثة يف علـم الـنفس واإلرشـاد    تربوية، ثالثة منها يف أصول التربية واألهداف التعليمية واإلدارة والنظم التربو  
واإلحصاء التربوي، ومقرر يف تكنولوجيا التعليم، ومقرر يف املنهج التربوي، ومقرران يف طرق التدريس، إضـافة إىل                 

، ودف هذه املقررات عموماً إىل متكني اخلريج من فهم عملية التـدريس،             )1أنظر جدول   (مقرر يف التربية العملية     
ميها، وإدراك عناصرها، وخصائص كل عنصر، األمر الذي يتوقع أن يؤدي إىل ممارسة عملية التـدريس       وحتليلها، وتقو 

  .مبهنية عالية
  

  نتائج الدراسة ومناقشتها
  :على النحو اآليتنتائج البحث و مناقشتها  جرى حتليل

   :واآلداب التربية يت يف كليتقومي مقررات برنامج الدراسات االجتماعية: أوالً

  .ح ذلك يف نتائج السؤال الرئيس األول و األسئلة املتفرعة عنه و يتض
و لإلجابة  ما درجة االستفادة من مقررات برامج اإلعداد التربوي والتخصصي والعام؟          :) 1(نتائج  السؤال    

اخلاصـة   املفردات على   اخلرجيني لتقديرات     هذا السؤال  مت استخراج املتوسطات احلسابية و االحنرافات املعيارية          نع
 أداة الدراسة املستخدمة يف  والعام،)جغرافيا وتاريخ(  والتخصصي،مقررات برامج اإلعداد التربوي  مبدى االستفادة من    

 يف ضوء املتوسطات لتقدير االستفادة من األقسام األربعة ملقررات الربنامج هلذا الغرض ، كما مت إجراء الترتيب التنازيل         
  ) 1( ، و ذلك كما هو مبني يف اجلدول  اليت حازاريةاحلسابية و االحنرافات املعيا

  )1(جدول 
خرجيي كلية التربيـة     مدرسي الدراسات االجتماعية  نظر    من وجهة  لدرجة االستفادة من مقررات برامج اإلعداد التربوي والتخصصي والعام        التنازيل  الترتيب  

  لكل منها املعيارية  االحنرافاتيف ضوء املتوسطات احلسابية وجامعة السلطان قابوس 
  نوع المقررات  المتوسط  االنحراف  الرتبة

  مقررات تربوية  3.56  0.72  1
  مقررات ختصصية جغرافيا  3.20  1.12  2
  مقررات ختصصية تاريخ  2.39  1.79  4
  مقررات عامة  2.78  1.73  3

  مجيع مقررات الربنامج  2.91  1.002    
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مقررات برامج اإلعداد   مبدى االستفادة من     اخلاصة   املفرداتى   عل اخلرجيني أن تقديرات    )1( اجلدول   يتبني من 
إذ بلـغ   ؛)5( مع درجة سقف املقياس باملقارنة يف حدود متوسطة كانت  والعام،)جغرافيا وتاريخ (  والتخصصي ،التربوي

كثري من املعيار   من السقف، وهذه النسبة أقل ب      %)58.2(وهو يشكل ما نسبته      ،)2.91(م على مجيع املقررات   متوسط تقديرا 
-2.5(أو تقـدير بـني    %) 75-50(، وللتقدير املتوسط بني   )3.75(أو تقدير   %) 75(املعتمد يف هذه الدراسة للتقدير املرتفع وهو        

أعالهـا   )3.56 -2.39(  تراوحت تقديرام بـني      و ،)2.5(أو تقدير أدىن من   %) 50(، وللتقدير املنخفض أقل من    )3.74
بني أعلى التقديرات و أدناها ، ) 1.17(، أي بفارق أدناها تقدير مقررات التاريخ التخصصيةتقدير املقررات التربوية و

ويبينـه تـشتت      يشري إىل تباين يف درجة االستفادة بني أنواع مقررات الربنامج األربعة وفق تقديرات اخلـرجيني               و هو 
  ).1.002( االحنراف املعياري الذي بلغالدرجات املوضح يف

  
يف ضـوء املعاجلـات     ؟    ما درجة االستفادة من مقررات برامج اإلعداد التربـوي           :)1-1(نتائج السؤال   

  ) 2(ما هو مبني يف اجلدول إىل  اإلحصائية للنتائج مت التوصل
  )2(جدول 

  لكل منهاوفق املتوسطات و االحنرافات املعيارية لدرجات االستفادة من مقررات برامج اإلعداد التربوي الترتيب التنازيل 
  

 رتبةال االنحراف المعیاي  المتوسط  العینة اسم المقرر
 1 1.13670 4.0242 124 العملیة التربیة
 االجتماعی ة  الدراس ات  ت دریس  ط رق 
(1)،(2) 124 3.8710 1.12595 2 

 3 1.15456 3.7016 124 والتقویم القیاس
 4 1.20776 3.6129 124 التربوي النفس علم

 5 1.27670 3.5645 124 المدرسي المنھج
 6 1.21240 3.5403 124 التربویة األھداف
 7 1.33432 3.4919 124 التعلیمیة الوسائل

 8 1.38839 3.3226 124 النمو النفس علم
 9 1.19189 3.3145 124 التربیة أصول
 10 1.24273 3.2016 124 والخلیج عمان في التعلیم نظام

  0.72  3.56 124  ي المقررات التربویةإجمال
 

ـ  مبدى االستفادة من املقررات      اخلاصة   املفردات على   اخلرجيني أن تقديرات    )2( اجلدول   يتبني من  ة يف   التربوي
م علـى مجيـع     إذ بلـغ متوسـط تقـديرا       ؛)5( مع درجة سقف املقيـاس       باملقارنة كانت عالية إىل حد ما    الربنامج  
نسبة أقل قليالً من املعيار املعتمد يف هذه الدراسة للتقـدير           من السقف، وهذه ال    %)71.3(وهو يشكل ما نسبته      ،)3.56(املقررات

  ).0.72(، وكان تشتت الدرجات صغرياً ويوضحه االحنراف املعياري الذي بلغ)، )3.75(أو تقدير %) 75(وهو املرتفع 
م التعليم أعالها تقدير مقرر التربية العملية وأدناها تقدير مقرر نظا) 4.02 -3.20(  تراوحت تقديرام بني  و

 يشري إىل تباين يف درجة االستفادة       ، و هو   و أدناها  بني أعلى التقديرات  ) 0.82(، أي بفارق    يف عمان واخلليج العريب   
بني مقررات الربنامج التربوية، وفق تقديرات اخلرجيني، كما يشري اجلدول إىل أن تقدير استفادة اخلرجيني من املقررات                 

  :نحو اآليتالتربوية العشرة منقسمة على ال
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 االجتماعية الدراسات تدريس  طرق، والعملية  التربية:املقررات اخلمسة األوىل مرتبة يف تقدير اخلرجيني هي-
  .املدرسي  املنهج، والتربوي النفس  علم، ووالتقومي  القياس و ،(2)،(1)

 النفس  علم، والتعليمية سائل الو، والتربوية  األهداف:املقررات اخلمسة األخرية مرتبة يف تقدير اخلرجيني هي-
  .واخلليج عمان يف التعليم  نظام، والتربية  أصول، والنمو

  
يف ضـوء     جغرافيـا؟ /ما درجة االستفادة من مقررات برنامج اإلعداد التخصـصي         :)2-1(نتائج السؤال   

  ) 3(ما هو مبني يف اجلدول إىل  املعاجلات اإلحصائية للنتائج مت التوصل
  

  )3(جدول 
  لكل منهاوفق املتوسطات و االحنرافات املعيارية جغرافيا /مقررات برنامج اإلعداد التخصصيلدرجات االستفادة من ب التنازيل الترتي

 رتبةال االنحراف المعیاي  المتوسط  العینة مقررات الجغرافیا
 1 1.59694 3.7742 124 الطبیعیة الجغرافیا
  2 1.61967 3.6371 124 السكان جغرافیة
 3 1.68366 3.6371 124 البشریة فیاالجغرا
 4 1.52493 3.5887 124 األموي العصر في اإلسالمیة الدولة

 5 1.63347 3.5806 124 المناخ جغرافیة
 6 1.60944 3.5565 124 الراشدة والخالفة النبوة عصر
 7 1.54322 3.4758 124 القدیم األدنى الشرق وحضارات تاریخ

 8 1.93514 3.4435 124 عمان جغرافیة
 9 1.74831 3.2984 124 والمساحة الخرائط علم إلى مدخل
 10 1.73491 3.2661 124 العباسي العصر في اإلسالمیة الدولة

 11 1.68383 3.2419 124 العربي العالم جغرافیة
 12 1.83711 3.2177 124 والمعاصر الحدیث عمان تاریخ

 13 1.92986 3.1774 124 جیومورفولوجیا
 14 1.76408 3.1613 124 والمعاصر الحدیث أوربا ختاری

 15 1.82594 3.1532 124 والمعاصر الحدیث العربي العالم تاریخ
 16 1.84167 3.1210 124 السیاسیة الجغرافیة
 17 1.78455 2.9516 124 والممالیك األیوبیون
 18 1.90249 2.9194 124 المدن جغرافیة
 19 1.91621 2.8952 124 اقتصادیة جغرافیة

 20 1.87763 2.8952 124 التوزیعات خرائط
 21 1.97538 2.7016 124 البیئة وموارد اإلنسان
 22 1.84110 2.5242 124 المعاصر العالم جغرافیة
 23 1.94244 2.3468 124 جغرافیة تطبیقات

  1.12 3.20 124 مجموع المقررات
 

مبـدى االسـتفادة مـن املقـررات          اخلاصـة    املفـردات   على اخلرجيني أن تقديرات    )3( اجلدول   يتبني من 
م إذ بلغ متوسط تقـديرا     ؛)5( مع درجة سقف املقياس      باملقارنة كانت عالية إىل حد ما    جغرافيا يف الربنامج    /التخصصية

 هذه الدراسة   من السقف، وهذه النسبة أقل قليالً من املعيار املعتمد يف          %)64(وهو يشكل ما نسبته      ،)3.20(على مجيع املقررات  
  ).1.12(، وكان تشتت الدرجات صغرياً ويوضحه االحنراف املعياري الذي بلغ)، )3.75(أو تقدير %) 75(وهو للتقدير املرتفع 
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أعالها تقدير مقرر اجلغرافيا الطبيعية وأدناهـا تقـدير مقـرر            )3.77 -2.35(  تراوحت تقديرام بني      و
 يشري إىل تباين يف درجة االسـتفادة بـني      ، و هو   و أدناها  أعلى التقديرات بني  ) 1.42(، أي بفارق    تطبيقات جغرافية 

مقررات اجلغرافيا، وفق تقديرات اخلرجيني، كما يشري اجلدول إىل أن ترتيب درجات تقدير استفادة اخلـرجيني مـن                  
  :املقررات اجلغرافية على النحو اآليت

غرافيا الطبيعية، وجغرافية السكان، واجلغرافيا البشرية،      اجل: املقررات اخلمسة األوىل مرتبة يف تقدير اخلرجيني        -
  .والدولة اإلسالمية يف العصر األموي، وجغرافية املناخ

تطبيقات جغرافية، وجغرافية العامل املعاصر، واإلنسان     :املقررات اخلمسة األخرية مرتبة يف تقدير اخلرجيني هي       -
  .صادية، وجغرافية املدن، واأليوبيون واملماليكوموارد البيئة، و خرائط التوزيعات، وجغرافيا اقت

  ؟ تاريخ/ما درجة االستفادة من مقررات برنامج اإلعداد التخصصي :)3-1(نتائج السؤال 
  ) 4(مبني يف اجلدول ما هو إىل  يف ضوء املعاجلات اإلحصائية للنتائج مت التوصل 

  )4(جدول  
  لكل منهاوفق املتوسطات و االحنرافات املعيارية  تاريخ/نامج اإلعداد التخصصيت برمقررالدرجات االستفادة من الترتيب التنازيل 

 
 رتبةال االنحراف المعیاي  المتوسط  العینة تاریخمقررات ال

  1 3.98585 2.8226 124 العباسي العصر في اإلسالمیة الدولة
  2 2.13514 2.6855 124 األموي العصر في اإلسالمیة الدولة
 3 2.15855 2.6774 124 الراشدة فةوالخال النبوة عصر
 4 2.09546 2.6532 124 القدیم األدنى الشرق وحضارات تاریخ

 5 2.20237 2.5565 124 الطبیعیة الجغرافیا
 6 2.04581 2.5403 124 والمعاصر الحدیث أوربا تاریخ
 الع صور  ف ي  وحضارتھا أوربا تاریخ

 7 2.10096 2.4758 124 الوسطى

 8 2.11960 2.4435 124 ةالعثمانی الدولة
 9 2.04916 2.4355 124 البیزنطیة الدولة

 10 2.11527 2.4274 124 والممالیك األیوبیون
 11 2.05285 2.4274 124 والمعاصر الحدیث العربي العالم تاریخ
 12 2.18204 2.3952 124 والمعاصر الحدیث عمان تاریخ
 13 2.17083 2.3952 124 اإلسالمي العصر في عمان تاریخ
 14 2.01808 2.3710 124 واألندلس المغرب تاریخ

 15 2.22401 2.3548 124 عمان جغرافیة
 الح  دیث العربی  ة الجزی  رة ت  اریخ

 16 2.08643 2.3306 124 والمعاصر

 17 2.10906 2.2823 124 السكان جغرافیة
 18 2.14751 2.2500 124 المناخ جغرافیة
 19 2.06154 2.2419 124 والغرب الشرق بین العالقات
 20 2.11013 2.2258 124 العربي العالم جغرافیة

 21 2.07471 2.1694 124 االقتصادیة الجغرافیة
 ال  شرق ف  ي اإلس  المیة ال  دویالت
 22 2.00896 2.1129 124 اإلسالمي

 23 2.11305 2.0806 124 والمساحة الخرائط علم على مدخل
 24 2.07193 1.9113 124 البیئة وموارد اإلنسان

  1.79 2.39 124 مجموع المقررات
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مبـدى االسـتفادة مـن املقـررات          اخلاصة   املفردات على   اخلرجيني تبني أن تقديرات     )4(بالنظر إىل اجلدول    
م إذ بلغ متوسط تقديرا    ؛)5( مع درجة سقف املقياس      باملقارنة  إىل حد ما   منخفضةكانت  تاريخ يف الربنامج    /التخصصية
من السقف، وهذه النسبة أقل بكثري من املعيار املعتمـد يف هـذه              %)47.8(وهو يشكل ما نسبته      ،)2.39(املقرراتعلى مجيع   

 ويوضـحه االحنـراف املعيـاري الـذي     ، وكان تشتت الدرجات مرتفعاً)، )3.75(أو تقدير %) 75(وهو الدراسة للتقدير املرتفع    
  ).1.79(بلغ

أعالها تقدير مقرر الدولة اإلسالمية يف العصر العباسي، وأدناها          )2.82 -1.91(  تراوحت تقديرام بني      و
 يشري إىل تباين يف درجـة       ، و هو   و أدناها   بني أعلى التقديرات   )0.91(، أي بفارق    تقدير مقرر اإلنسان وموارد البيئة    

جات تقـدير اسـتفادة   االستفادة بني مقررات اجلغرافيا، وفق تقديرات اخلرجيني، كما يشري اجلدول إىل أن ترتيب در          
  :اخلرجيني من مقررات التاريخ، على النحو اآليت

الدولة اإلسالمية   الدولة اإلسالمية يف العصر العباسي، و     : املقررات اخلمسة األوىل مرتبة يف تقدير اخلرجيني        -
عيار األعلى املعتمد يف    يف العصر األموي، و عصر النبوة واخلالفة الراشدة، ولكن متوسطات تقديراا مجيعاً أدىن من امل              

  .الدراسة
اإلنسان وموارد البيئة، ومدخل إىل علـم اخلـرائط   : املقررات اخلمسة األخرية مرتبة يف تقدير اخلرجيني هي      -

 املساحة، والدويالت اإلسالمية يف الشرق اإلسالمي، واجلغرافية االقتصادية، واأليوبيون وجغرافية العامل اإلسـالمي،            
  .اا مجيعاً أدىن من املعيار املتوسط املعتمد يف الدراسةولكن متوسطات تقدير

  ؟   املقررات العامة يف برنامج اإلعدادما درجة االستفادة من  :)4-1(نتائج السؤال 
  ) 5( مبني يف اجلدول ما هوإىل  يف ضوء املعاجلات اإلحصائية للنتائج مت التوصل

  )5(جدول 
  لكل منهاوفق املتوسطات و االحنرافات املعيارية  ت العامة يف برنامج اإلعدادقرراامللدرجات االستفادة من الترتيب التنازيل 

 
 رتبةال االنحراف المعیاي  المتوسط  العینة عامةمقررات الال

 1 2.00811 3.0000 124 مقدمة للحاسب الشخصي
 عمان والحضارة االسالمیة

124 2.9516 1.99941 2  

 لغة إنجلیزیة
124 2.7823 1.97776 3 

 4 1.87121 2.7258 124 المقررات االختیاریة
 5 1.86418 2.6694 124 لغة عربیة

  المجتمع العماني المعاصر
124 2.6048 1.92467 6 

  1.73 2.79  124 مجموع المقررات
 

ج مبدى االستفادة من املقررات العامة يف الربنام       اخلاصة   املفردات على   اخلرجيني أن تقديرات    )5( اجلدول   يظهر
 ،)2.79(م على مجيع املقرراتإذ بلغ متوسط تقديرا ؛)5( مع درجة سقف املقيـاس   باملقارنة  إىل حد ما   منخفضةكانت  

%) 75(وهو  من السقف، وهذه النسبة أقل بكثري من املعيار املعتمد يف هذه الدراسة للتقدير املرتفع                %)55.8(وهو يشكل ما نسبته     
  ).1.73( ويوضحه االحنراف املعياري الذي بلغلدرجات مرتفعاً، وكان تشتت ا)، )3.75(أو تقدير 
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أعالها تقديراً مقرر مقدمة احلاسب الشخصي، وأدناها تقـدير          )3.00 -2.61(  تراوحت تقديرام بني      و
  يشري إىل تباين صغري يف درجـة ، و هو و أدناهابني أعلى التقديرات) 0.39(، أي بفارق مقرر اتمع العماين املعاصر   

االستفادة بني مقررات اجلغرافيا، وفق تقديرات اخلرجيني، كما يشري اجلدول إىل أن ترتيب درجات تقـدير اسـتفادة             
  :اخلرجيني من املقررات العامة، على النحو اآليت

مقدمة للحاسب الشخصي، وعمان واحلضارة اإلسالمية،      : املقررات الثالثة األوىل مرتبة يف تقدير اخلرجيني        -
  .الجنليزية، ولكن متوسطات تقديراا مجيعاً أدىن من املعيار األعلى املعتمد يف الدراسةواللغة ا

اتمع العماين واملعاصر، واللغة العربية، واملقـررات       : املقررات الثالثة األخرية مرتبة يف تقدير اخلرجيني هي       -
  .املعتمد يف الدراسةولكن متوسطات تقديراا مجيعاً يف حدود املعيار املتوسط  االختيارية،
  

   :درجة حتقق األهداف التربوية لربنامج الدراسات االجتماعية: ثانياًً

 ربنامج الدراسات االجتماعيةل التربويةهداف األدور حول مدى حتقق     ي ذي ال الثاينو يتضح ذلك يف نتائج السؤال       
  : و ذلك على النحو اآليتطان قابوس، خرجيي كلية التربية جامعة السل مدرسي الدراسات االجتماعيةنظر  من وجهة

  ما درجة حتقق األهداف التربوية لربنامج الدراسات االجتماعية؟  :) 2(نتائج  السؤال 
  ) 6(مبني يف اجلدول  ما هوإىل  يف ضوء املعاجلات اإلحصائية للنتائج مت التوصل

  )6(جدول 
  سات االجتماعيةخرجيي الدراالترتيب التنازيل لألهداف املتحققة من وجهة نظر 

 لكل منها يف ضوء املتوسطات احلسابية و االحنرافات املعيارية 
 

 رتبةال االنحراف المعیاي  المتوسط  العینة األھداف التربویة
 1 96581. 4.1855 124 االجتماعیة الدراسات تدریس أھداف استیعاب

 2 94540. 4.1290 124 االجتماعیة الدراسات طبیعة فھم
 3 1.10440 4.0887 124 والمجتمع البیئة بقضایا المعرفة ربط
 4 3.88397 3.9355 124 المدرسیة البیئة مع للتكیف الطالب إعداد

 5 1.04952 3.9355 124 العامة التربویة األھداف استیعاب
 6 4.73906 3.8871 124  األغراض متعددة حدیثة تقویم أسالیب استخدام

 7 1.19598 3.8710 124 لیمیةالتع العملیة في الطالب دور تفعیل
 8 1.30872 3.8629 124 الصفي والتواصل الصف إدارة أسالیب إتقان

 9 1.17594 3.8468 124 التدریس عملیة خالل والتواصل التفاعلیة المشاركة
 10 1.08741 3.8306 124  صحیحة بطریقة تعلیمیة أھداف صیاغة
 11 1.26470 3.8145 124 والعالمیة المحلیة یابالقضا واع مواطن إلى ینمو أن الطالب مساعدة
 12 1.36137 3.7984 124 فیھا مرغوب اجتماعیة اتجاھات الطلبة إكساب
 13 1.14294 3.7258 124 التدریس عملیة أثناء الطلبة بین الفردیة الفروق مراعاة
 14 1.11574 3.7177 124 للتعلم الطلبة دافعیة زیادة

 15 1.07870 3.7177 124 المختلفة فاألھدا مستویات استیعاب
 16 1.30250 3.6371 124 للتدریس مناسبة واستراتیجیات طرائق استیعاب

 17 1.39958 3.6290 124 المستمر الذاتي التعلم مھارات تنمیة
 18 1.26047 3.6129 124 العلم أساسیات الطلبة إكساب
 19 1.33137 3.5887 124 المشكالت وحل التحصیل اختبارات إعداد
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 20 1.27577 3.5806 124 التعلیم مھنة نحو اإلیجابیة االتجاھات تنمیة
 21 1.30262 3.5484 124 التدریس في وتوظیفھا المتعددة المعرفة مصادر استخدام
 22 1.34560 3.5484 124 التعلیم في الحدیثة التربویة التقنیات توظیف

 23 1.25199 3.5403 124 العملي نالمیدا في المعلم یحتاجھ بما المقررات ربط
 24 1.22619 3.3710 124 الطلبة تعلم أنماط تحدید

 25 1.36176 3.3468 124 الطلبة یواجھھا التي التعلم صعوبات تشخیص
 26 1.22223 3.2581 124 الدراسیة المناھج وتقویم وتحلیل تخطیط

 27 1.33766 3.1532 124 یمالتعل مھنة مجال في اإلجرائیة البحوث إعداد مھارات تنمیة
  0.94 3.71 124  مجموع األھداف

 

 من  لربنامج الدراسات االجتماعية   التربويةهداف  األ حتقق   درجات تبني أن تقديرات     )6( بالنظر إىل اجلدول    
 إذ كانت عالية إىل حـد مـا،         خرجيي كلية التربية جامعة السلطان قابوس      مدرسي الدراسات االجتماعية  نظر   وجهة

 حمدود قياسا  مدى بني أعلى التقديرات و أدناها ، و هو)1.04(، أي بفارق ) 4.19 -3.15( اوحت تقديرام بني   تر
ـ       عشرون هدفا ، و هذا    سبعة و بعدد أهداف الربنامج مدار التقومي و عددها         ني يف  رجي يعين وجود تقارب بني آراء اخل

إعـداد مـدرس الدراسـات        أهم مكونات برنامج   دحمدى كفاءة هذه األهداف ، و هو مؤشر دال على فاعلية أ           
  .اخلرجيني، ووضوحها يف أذهان كلية التربية يف االجتماعية

ة من حيث مدى التحقق     نعيلاعالية لدى   تقديرات   اليت حظيت ب   التربويةويتضح من اجلدول أيضا أن األهداف       
، وربط املعرفة بقضايا راسات االجتماعيةاستيعاب أهداف تدريس الدراسات االجتماعية، وفهم طبيعة الد :احنصرت يف

 واستيعاب األهداف التربوية العامة، واستخدام أساليب تقومي حديثة متعددة األغـراض، وتفعيـل دور      ،البيئة واتمع 
الطالب يف العملية التعليمية، وإتقان أساليب إدارة الصف والتواصل الصفي، واملشاركة التفاعلية والتواصل خالل عملية 

تدريس، وصياغة أهداف تعليمية بصورة صحيحة، ومساعدة الطالب أن ينمو إىل مـواطن واع بالقـضايا احملليـة                  ال
  4.19( هلا بني     متوسطات تقديرات التحقق   تراوحت فقد   والعاملية، وإكساب الطلبة اجتاهات اجتماعية مرغوب فيها؛      

  ). 3.79و 
مراعاة الفـروق   : ف اآلتية اليت حظيت بتقدير متوسط       بينما اخنفضت تقديرات اخلرجيني على حتقيق األهدا      

الفردية بني الطلبة، وزيادة دافعية الطلبة للتعلم، واستيعاب مستويات األهداف، واستيعاب طرائق واستراتيجيات مناسبة 
 وتنمية  للتدريس، وتنمية مهارات التعلم الذايت املستمر، وإكساب الطلبة أساسيات العلم، وإعداد اختبارات التحصيل،            

االجتاهات اإلجيابية حنو مهنة التعليم، واستخدام مصادر املعرفة وتوظيفها، وتوظيف التقنيات التربوية احلديثة، وربـط               
املقررات مبا حيتاجه املعلم يف امليدان، وحتديد أمناط تعلم الطلبة، وتشخيص صعوبات التعلم اليت يعانيها الطلبة، وختطيط             

  متوسطات تقديرات التحقق   تراوحتفقد  دراسية، وتنمية مهارات إعداد البحوث اإلجرائية؛       وحتليل وتقومي املناهج ال   
  .ومل ينل أي هدف تقديراً دون املتوسط). 3.15  و 3.73(هلا بني 

  :درجة فاعلية التربية العملية والتدريس املصغر داخل الكلية:ثالثاً
التربية (وخارجها) معامل التعليم املصغر(ملية داخل الكليةما درجة فاعلية برامج التربية الع :) 3(نتائج  السؤال    

  ؟)العملية يف املعامل
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  ).8(و)7( نيمبني يف اجلدول ما هوإىل  يف ضوء املعاجلات اإلحصائية للنتائج مت التوصل
  : فاعلية التدريس املصغر داخل الكلية3-1

  )7(جدول
   اليت حازايف ضوء املتوسطات احلسابية و االحنرافات املعياريةظر اخلرجيني من وجهة ن تقديرات احلالة التدريبيةالترتيب التنازيل ل

 

 المتوسط  العینة  الحالة التدریبیة
االنح                راف 

 المرتبة المعیاري
 معمل في الستخدامھا التعلیمیة والوسائل واألدوات األجھزة توافر

 1 1.39749 3.7339 124 المصغر التدریس

 معم ل  ف ي  األس تاذ  وتوجیھ ات  الءال زم  مالحظ ات  م ن  االستفادة
 2 1.40379 3.6452 124 المصغر التدریس

 المصغر التدریس معمل في التدریس مھارات على التدریب
124 3.5161 1.40547 3 

 الت دریس  معم ل  ف ي  حدیث ة  ت دریس  ط رق  استخدام على التدریب
 4 1.43728 3.3468 124 المصغر

 غرالمص التدریس معمل في التدریس مرات عدد
124 2.7823 1.32248 5 

  1.20 3.41 124 المجموع

 يف الربنـامج  التدريس املصغرمبدى االستفادة من  اخلاصة املفردات على اخلرجيني أن تقديرات )7( اجلدول   يبني
 ،)3.41(م على مجيع املقـررات    إذ بلغ متوسط تقديرا    ؛)5( مع درجة سقف املقياس      باملقارنة  إىل حد ما   مرتفعةكانت  

%) 75(وهـو  من السقف، وهذه النسبة أقل قليالً من املعيار املعتمد يف هذه الدراسة للتقدير املرتفع         %)68.2(هو يشكل ما نسبته     و
  ).1.20( ويوضحه االحنراف املعياري الذي بلغ، وكان تشتت الدرجات مرتفعاً)، )3.75(أو تقدير 

 والوسـائل  واألدوات األجهـزة  توافر تقديراً أعالها) 3.73 -2.78( بني  اخلرجيني  تراوحت تقديرات و
 ؛املصغر التدريس معمل يف التدريس مرات عدد ، وأدناها يف التقدير املصغر التدريس معمل يف الستخدامها التعليمية

  يشري إىل تباين كبري يف درجة توفري الوسائل، وعدد املرات اليت، و هو و أدناهابني أعلى التقديرات) 0.95(أي بفارق 
يتاح للطالب فيه تقدمي دروس يف التدريس املصغر؛ ويرجع ذلك إىل كرب عدد جمموعة الطالب يف التعليم املـصغر يف                    

 يف  التدريس املـصغر   طالب، كما يشري اجلدول إىل أن ترتيب درجات تقدير االستفادة من             18الواقع الذي يصل إىل     
  :الربنامج ، على النحو اآليت

 التعليميـة  والوسـائل  واألدوات األجهزة توافر: ثة األوىل مرتبة يف تقدير اخلرجيني احلاالت التدريبية الثال-
 التـدريس  معمـل  يف األستاذ وتوجيهات الزمالء مالحظات من االستفادة ، املصغر التدريس معمل يف الستخدامها

اا مجيعاً أدىن من املعيار  ولكن متوسطات تقدير؛ املصغر التدريس معمل يف التدريس مهارات على التدريب ، املصغر
  .األعلى املعتمد يف الدراسة

 يف حديثة تدريس طرق استخدام على التدريب -:احلاالت التدريبية األخرية مرتبة يف تقدير اخلرجيني هي -
؛ ولكن متوسطات تقديراا مجيعاً يف حـدود  املصغر التدريس معمل يف التدريس مرات عدد- املصغر التدريس معمل
  .ار املتوسط املعتمد يف الدراسةاملعي
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  : فاعلية التربية العملية يف امليدان3-2
  )8(جدول
  يف ضوء املتوسطات احلسابية من وجهة نظر اخلرجيني يف التربية العملية  تقديرات احلالة التدريبيةالترتيب التنازيل ل

   اليت حازاو االحنرافات املعيارية

 المتوسط  العینة  الحالة التدریبیة
النح                راف ا

 المرتبة المعیاري
 بالمدرسة المتعاونین المعلمین قبل من والتوجیھ التعاون

124 3.8548 4.75188 1 

  2 1.45903 3.5968 124 المشرف وتعاون توجیھات فعالیة
 المدرسة في بھا قمت التي التدریس مرات عدد

124 3.5161 1.34033 3 

 م دارس  ف ي  صفال   داخ ل  الت دریس  ممارس تك  قب ل  المشاھدات عدد
 4 4.70521 3.3226 124 التدریب

 معك المعلمین وبقیة المدرسة إدارة تعاون
124 3.2742 1.45020 5 

 التدریب بمدارس المتعاونین والمعلمین الجامعة مشرفي بین التنسیق
124 3.1613 1.47272 6 

 تدریس أثناء الصف داخل المشرف حضور مرات عدد
124 3.1532 1.31313 7 

 التدریب بمدارس اإلداریة األعمال في تراكاالش
124 2.7500 1.40049 8 

   1.49  3.33 124 المجموع
 

 يف التربية العمليـة مبدى االستفادة من  اخلاصة   املفردات على   اخلرجيني تبني أن تقديرات     )8(بالنظر إىل اجلدول    
م علـى مجيـع     إذ بلـغ متوسـط تقـديرا       ؛)5( مع درجة سقف املقياس      باملقارنة  إىل حد ما   مرتفعةكانت  الربنامج  
من السقف، وهذه النسبة أقل قليالً من املعيار املعتمد يف هذه الدراسة للتقـدير               %)66.6(وهو يشكل ما نسبته      ،)3.33(املقررات

  ).1.49( ويوضحه االحنراف املعياري الذي بلغ، وكان تشتت الدرجات مرتفعاً)، )3.75(أو تقدير %) 75(وهو املرتفع 
 املعلمـني  قبـل  مـن  والتوجيه التعاونأعالها تقديراً  )3.85 -2.75( بني  اخلرجيني  تراوحت تقديرات و
بني أعلى ) 1.10( ، أي بفارق التدريب مبدارس اإلدارية األعمال يف االشتراك ، وأدناها يف التقدير باملدرسة املتعاونني
جة تعاون املعلم املتعاون، درجة تعاون إدارات املـدارس؛ وقـد      يشري إىل تباين كبري يف در      ، و هو   و أدناها  التقديرات

يرجع ذلك إىل كثرة عدد جمموعات التربية العملية يف املدرسة الواحدة من ختصصات خمتلفة يـصعب علـى إدارات                   
لعملية كما يشري اجلدول إىل أن ترتيب درجات تقدير االستفادة من التربية ا           . املدارس توفري التدريب اإلداري للجميع    

  :يف الربنامج، وفق اآليت
 املتعـاونني  املعلمـني  قبل من والتوجيه التعاون :احلاالت التدريبية الثالثة األوىل مرتبة يف تقدير اخلرجيني -
 ولكن متوسطات تقديرات ؛املدرسة يف ا ماق اليت التدريس مرات عدد ، املشرف وتعاون توجيهات فعالية ، باملدرسة

  . من املعيار األعلى املعتمد يف الدراسةحالتني منها أدىن
 املتعـاونني  واملعلمني اجلامعة مشريف بني التنسيق -:احلاالت التدريبية األخرية مرتبة يف تقدير اخلرجيني هي -

 مبدارس اإلدارية األعمال يف  االشتراك- تدريس أثناء الصف داخل املشرف حضور مرات  عدد- التدريب مبدارس
  .توسطات تقديراا مجيعاً يف حدود املعيار املتوسط املعتمد يف الدراسة ولكن م؛التدريب
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  :كفاية مكونات برنامج بكالوريوس الدراسات االجتماعية واخلدمات املساعدة فيهدرجة :رابعاً
  ما درجة فاعلية توزيع ساعات الربامج وخدماته املساعدة؟ :)4(نتائج  السؤال 

  ).9(مبني يف اجلدول ما هوإىل  ائج مت التوصليف ضوء املعاجلات اإلحصائية للنت
  )9(جدول
  يف ضوء املتوسطات احلسابيةمن وجهة نظر اخلرجيني  تقديرات كفاية مكونات الربنامج وخدماتهالترتيب التنازيل ل

   اليت حازا و االحنرافات املعيارية
   

 المرتبة االنحراف المعیاري المتوسط  العینة  توصیف البرنامج
 1 1.59118 3.6129 124 العامة ةالمكتب
 (72) التخصصیة للمقررات المخصصة الساعات عدد

124 3.4032 1.43657 2 

 والتخصصیة التربویة المقررات في الطلبة عدد
124 3.3145 1.42776 3 

 4 1.49077 3.1935 124 اإلنسانیة والعلوم اآلداب كلیة مكتبة
 5 1.43355 3.1613 124 والتسجیل القبول عمادة خدمات
 6 1.57751 3.1532 124 التربیة كلیة مكتبة
 (18) العامة الثقافة لمقررات المخصصة الساعات عدد

124 3.1371 1.46690 7 

 8 1.30872 3.1371 124 للمقررات المخصصة الكتب نوعیة
 9 1.48690 3.1290 124 اآللي الحاسب معامل
 للمقررات المخصصة المرجعیة الكتب توافر

124 3.1210 1.47385 10 

 11 1.50991 3.1129 124 الطالب شؤون عمادة خدمات
 األكادیمي المشرف قبل من والتوجیھ اإلشراف

124 3.0887 1.49259 12 

 13 1.47385 2.8790 124 الكلیة إدارة قبل من والتوجیھ اإلشراف
 14 1.49130 2.7097 124 الطالبي اإلرشاد خدمات مركز

   1.48 3.08 124  المجموع
 

امج الدراسـات   مبدى كفاية مكونات بـر     اخلاصة   املفردات على   اخلرجيني أن تقديرات    )9( اجلدول   يتبني من 
إذ بلـغ متوسـط    ؛)5( مع درجة سقف املقياس    باملقارنة  إىل حد ما   منخفضةكانت   واخلدمات املساعدة فيه     االجتماعية

من السقف، وهذه النسبة جيدة مقارنة مع املعيار املعتمد          %)55.8(بته  وهو يشكل ما نس    ،)3.08(م على مجيع املقررات   تقديرا
 ويوضحه االحنراف املعياري الذي     ، وكان تشتت الدرجات مرتفعاً    )،  )3.75(أو تقدير   %) 75(وهو  يف هذه الدراسة للتقدير املرتفع      

  ).1.48(بلغ
 خدمات مركزعامة، وأدناها يف التقدير أعالها تقديراً املكتبة ال) 3.61 -2.71(  تراوحت تقديرام بني  و

 يشري إىل تباين كـبري يف درجـة كفايـة    ، و هو و أدناهابني أعلى التقديرات) 0.90( أي بفارق ؛ الطاليب اإلرشاد
 واخلدمات املساعدة وفق تقديرات اخلرجيني، كما يشري اجلدول إىل أن ترتيـب         امج الدراسات االجتماعية  مكونات بر 

  : واخلدمات املساعدة ، على النحو اآليتامج الدراسات االجتماعيةة مكونات بردرجات تقدير كفاي
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 املخصـصة  الـساعات  عدد ، العامة املكتبة: املكونات واخلدمات الثالثة األوىل مرتبة يف تقدير اخلرجيني -
ا مجيعاً أدىن من  ، ولكن متوسطات تقديراوالتخصصية التربوية املقررات يف الطلبة عدد، 72) التخصصية للمقررات

  .املعيار األعلى املعتمد يف الدراسة
 املـشرف  قبـل  من والتوجيه اإلشراف: املكونات واخلدمات الثالثة األخرية مرتبة يف تقدير اخلرجيني هي -
ولكن متوسطات تقـديراا   ؛الطاليب اإلرشاد خدمات مركز، والكلية إدارة قبل من والتوجيه اإلشراف ، واألكادميي

  . يف حدود املعيار املتوسط املعتمد يف الدراسةمجيعاً
  :درجة استخدام أعضاء هيئة التدريس يف برنامج البكالوريوس لطرائق التدريس:اًخامس

  :نيي اآلتوالسادس اخلامس نيو يتضح ذلك يف نتائج السؤال
  ما درجة استخدام أعضاء هيئة التدريس لطرائق التدريس املختلفة؟ :) 5(نتائج  السؤال 

  ).10(مبني يف اجلدول ما هوإىل  يف ضوء املعاجلات اإلحصائية للنتائج مت التوصل
  )10(جدول
  و االحنرافات املعيارية   يف ضوء املتوسطات احلسابية    من وجهة نظر اخلرجيني      استخدام أعضاء هيئة التدريس لطرائق التدريس املختلفة      تقديرات  الترتيب التنازيل ل  

  اليت حازا
 المرتبة االنحراف المعیاري المتوسط  العینة  یسطریقة التدر 

 1 1.62793 3.9839 124 المحاضرة
 2 1.61285 3.2984 124 الرأس فوق العرض جھاز

 3 1.48696 3.2016 124 المناقشة
 4 1.54695 3.0726 124 عملیة وتطبیقات وتقاریر بحوث

 5 1.44056 2.7500 124 عملیة عروض
 6 1.33278 2.5645 124 صغیرة تدریس مجموعات

 7 1.42281 2.5000 124 تعلیمیة أفالم
 8 1.38940 2.3306 124 الكتروني تعلم

 9 1.35751 2.1371 124 میدانیة رحالت
   1.51 2.87 124 المجموع

مبدى درجة استخدام أعضاء هيئة التـدريس        اخلاصة   املفردات على   اخلرجيني أن تقديرات    )10( اجلدول   يظهر
إذ بلـغ متوسـط      ؛)5( مع درجة سقف املقياس      باملقارنة  إىل حد ما   منخفضة كانت   ووسائله املختلفة  دريسلطرائق الت 

من السقف، وهذه النسبة أقل بكثري من املعيار املعتمد يف   %)57.4(وهو يشكل ما نسبته      ،)2,87(م على مجيع املقررات   تقديرا
 ويوضحه االحنراف املعيـاري الـذي   ، وكان تشتت الدرجات مرتفعاً)، )3.75(أو تقدير %) 75(وهو هذه الدراسة للتقدير املرتفع    

  ).1.51(بلغ
أعالها تقديراً طريقة احملاضرة، وأدناها يف التقـدير الـرحالت          ) 3.98 -2.14(  تراوحت تقديرام بني      و

درجة االستخدام للطرائـق،     يشري إىل تباين كبري يف       ، و هو   و أدناها  بني أعلى التقديرات  ) 1.84(، أي بفارق    امليدانية
وفق تقديرات اخلرجيني، كما يشري اجلدول إىل أن ترتيب درجات استخدام أعضاء هيئة التدريس لطرائـق التـدريس              

  :ووسائله املختلفة، على النحو اآليت
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ولكن  ، املناقشة ، الرأس فوق العرض جهاز ، احملاضرة: الطرائق والوسائل الثالثة األوىل مرتبة يف االستخدام-
  .متوسطات تقديرات اثنني منها أدىن من املعيار األعلى املعتمد يف الدراسة

ـ  ، تعليميـة ال فالماأل: الطرائق والوسائل الثالثة األخرية مرتبة يف االستخدام هي -   ، ولكتـروين الا تعلموال
  .د يف الدراسةولكن متوسطات تقديراا مجيعاً أدىن من املعيار املتوسط املعتم الرحالت امليدانية ،

  ما درجة تدرب اخلرجيني على طرائق التدريس املختلفة؟ :)6(نتائج  السؤال 
  ).11(مبني يف اجلدول ما هوإىل  يف ضوء املعاجلات اإلحصائية للنتائج مت التوصل

  )11(جدول
 و االحنرافـات     يف ضوء املتوسـطات احلـسابية     لوريوس  ا البك لطرائق واستراتيجيات التدريس اليت دربوا عليها يف برنامج        اخلرجينيلتقديرات  الترتيب التنازيل   

   اليت حازااملعيارية
 المرتبة االنحراف المعیاري المتوسط  العینة  طریقة التدریس

 1 78317. 1.3306 124 المناظرة
 2 76028. 1.3226 124 الندوات

 3 74406. 1.1774 124 االستقصاء
 4 65882. 1.1452 124 الذھني العصف

 5 65437. 1.1371 124 المشكالت لح
 6 75937. 1.0242 124 الذھني العصف

 7 50980. 9839. 124 المحاضرة
 8 51740. 9758. 124 التعاوني العمل

 9 43053. 9597. 124 والمناقشة الحوار
  0.64 1.12 124 المجموع

ة تدرب اخلـرجيني علـى طرائـق    مبدى درج اخلاصة املفردات على اخلرجيني أن تقديرات )11( اجلدول  يظهر
م على مجيع إذ بلغ متوسط تقديرا    ؛)5( مع درجة سقف املقياس      باملقارنة كبري إىل حد    منخفضة كانت   التدريس املختلفة 

من السقف، وهذه النسبة أقل بكثري من املعيار املعتمد يف هذه الدراسة للتقدير  %) 22.4(وهو يشكل ما نسبته  ،)1.12(املقررات
  ).0.64(يوضحه االحنراف املعياري الذي بلغ  ، وكان تشتت الدرجات صغرياً)، )3.75(أو تقدير %) 75(وهو فع املرت

، أعالها تقديراً طريقة املناظرة، وأدناها يف التقدير احلوار واملناقشة) 1.33 -0.96(  تراوحت تقديرام بني    و
شري إىل تباين ليس كبرياً يف درجة تدرب اخلـرجيني علـى             ي ، و هو   و أدناها  بني أعلى التقديرات  ) 0.37(أي بفارق   

طرائق التدريس املختلفة، كما يشري اجلدول إىل أن ترتيب درجات تدرب اخلرجيني على طرائق التدريس، على النحو                  
  :اآليت

 مجيعا   ، ولكن متوسطات تقديراا    االستقصاء ،   الندوات ،   املناظرة: الطرائق الثالثة األوىل مرتبة يف التدرب     -
  .أدىن من املعيار ااملتوسط املعتمد يف الدراسة

وأتـت    ،واملناقـشة  احلوار  ، والتعاوين  العملو ، احملاضرة: الطرائق الثالثة األخرية مرتبة يف التدرب هي -
  .متوسطات تقديراا مجيعاً أدىن من املعيار املتوسط املعتمد يف الدراسة

  :لتقومي املختلفةدرجة تدريب استخدام أدوات ا:اًسادس
  ما درجة استخدام أعضاء هيئة التدريس ألساليب التقومي املختلفة؟ :) 7(نتائج  السؤال 
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  ).12(مبني يف اجلدول ما هوإىل  يف ضوء املعاجلات اإلحصائية للنتائج مت التوصل
  )12(جدول

   اليت حازا و االحنرافات املعيارية يف ضوء املتوسطات احلسابيةلوريوس اامج البك اليت دربوا عليها يف برنألساليب التقومي اخلرجينيلتقديرات الترتيب التنازيل 
 المرتبة االنحراف المعیاري المتوسط  العینة  أسلوب التقویم

 1 1.54373 3.7177 124 تحریریة اختبارات
 2 1.53241 3.0968 124 قصیرة اختبارات

 3 1.55220 3.0726 124 بحثیة أوراق
 4 1.56230 2.7339 124 عملیة عروض
 5 1.47156 2.6935 124 مشاریع

 6 1.50240 2.3952 124 ذاتي تقدیر
 7 1.46833 2.3790 124 عملیة اختبارات
   1.53 2.87 124 المجموع

مبدى استخدام أعضاء هيئة التـدريس       اخلاصة   املفردات على   اخلرجينيتقديرات  درجة   أن   )12( اجلدول   يظهر
م على  إذ بلغ متوسط تقديرا    ؛)5( مع درجة سقف املقياس      باملقارنة  إىل حد ما   منخفضة كانت   ملختلفةألساليب التقومي ا  

من السقف، وهذه النسبة أقل بكثري من املعيار املعتمد يف هذه الدراسـة              %)57.4(وهو يشكل ما نسبته      ،)2,87(مجيع املقررات 
  ).1.53( ويوضحه االحنراف املعياري الذي بلغتشتت الدرجات مرتفعاً، وكان )، )3.75(أو تقدير %) 75(وهو للتقدير املرتفع 
، وأدناها يف التقدير اسـتخدام  حتريرية اختباراتاستخدام أعالها تقديراً  )3.72 -2.38(  تراوحت تقديرام بني  و

 درجـة االسـتخدام    يشري إىل تباين كبري يف، و هو و أدناهابني أعلى التقديرات) 1.34( أي بفارق عملية ، اختبارات
ألساليب التقومي وفق تقديرات اخلرجيني، كما يشري اجلدول إىل أن ترتيب درجات استخدام أعضاء هيئـة التـدريس                  

  :ألساليب التقومي املختلفة، على النحو اآليت
، ولكن متوسـطات  حبثية أوراق، قصرية اختبارات، حتريرية اختبارات: األوىل مرتبة يف االستخدامأساليب التقومي الثالثة -

  .تقديراا مجيعاً أدىن من املعيار األعلى املعتمد يف الدراسة
، ولكن متوسطات عمليةال ختباراتالا، و ذايت تقديرال ، وشاريعامل:  أساليب التقومي الثالثة األخرية مرتبة يف االستخدام هي-

  .تقديراا اثنني منها أدىن من املعيار املتوسط املعتمد يف الدراسة
  :تقدير درجة حتقق األهداف حسب متغري اجلنس :اًسابع

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات مدى حتقـق األهـداف               :) 8(نتائج  السؤال    
  التربوية للربنامج تعود إىل متغري جنس اخلريج؟

  ).13( مبني يف اجلدول وذلك كما هو) ت(م التحليل اإلحصائي ااستخدب املعاجلات اإلحصائية للنتائج أجريت
  )13(جدول

  لدرجات مدى حتقق األهداف التربوية لربنامج البكالوريوس  اخلرجينيلداللة الفروق بني تقديرات) ت(نتائج اختبار 
  )إناث/ذكور( اجلنس حسب متغري

 N Mean الجنس 
Std. 

Deviation 
 
  الداللة T)ت(

لدرجات مـدى حتقـق       اخلرجيني تقديرات 1.09 3.54 47 ذكر
  ةاألهداف التربوي

 0.84 3.80 76 أنثى
  ال 1.50
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 درجات تقديرات متوسطات بنيو )0.05( دال إحصائياً عند مستوى     وجود فرق  عدم )13( اجلدول   يتبني من 
 إذ ،املعلمات / اخلرجيات اظهرأ وبني متوسطات التقديرات اليت    املعلمون/اخلرجيون   ظهرهاأ اليت   مدى حتقق األهداف  

  . /1.96/ة البالغة وهي أقل من القيمة اجلدولي)1,50(احملسوبة "ت"ة جاءت قيم
تباين بني اخلرجيني مـن الـذكور        ولدى الرجوع إىل تفصيالت الفروق يف تقديرات فاعلية كلهدف وجد          

  :واإلناث وفق اآليت
 اليت  فمدى حتقق األهدا   درجات تقديرات متوسطات بني )0.05( إحصائياً عند مستوى   ة دال قوفر دو وج -1

 -:  لعدد من األهداف هـي ،املعلمات / اخلرجياتاظهرأ وبني متوسطات التقديرات اليت   املعلمون/اخلرجيون   ظهرهاأ
 املنـاهج  وتقـومي  وحتليـل   ختطيط-التدريس عملية خالل والتواصل التفاعلية  املشاركة-للتعلم الطلبة دافعية زيادة

  .التعليم يف احلديثة التربوية التقنيات  توظيف-الدراسية

ولـدى  ، /1.96/ة البالغة من القيمة اجلدوليكرب وهي أ)2,42-1,97(متراوحة بني احملسوبة  "ت" جاءت قيمة    إذ
الرجوع إىل املتوسطات ملعرفة داللة الفروق تبني أن مجيعها لصاحل اإلناث اليت كانت متوسطات تقديراا هي األعلى                 

ت درجات النجاح لدى اخلرجيات اليت تتفوق على متوسطات درجـات           فيها مجيعها، وهذه النتيجة تتفق مع متوسطا      
الذكور حسب الوثائق التقوميية جلامعة السلطان قابوس، والسيما أن هذه األهداف مستوى متقدم مـن الكفايـة يف                  

  .الربنامج
 مدى حتقق األهداف   درجات تقديرات متوسطات بنيو )0.05( دال إحصائياً عند مستوى     وجود فرق  عدم-2

 : لعدد من األهداف هي    ،املعلمات / اخلرجيات اظهرأ وبني متوسطات التقديرات اليت    املعلمون/اخلرجيون   ظهرهاأليت  ا
 أهـداف  صياغةو ،االجتماعية الدراسات طبيعةواالجتماعية الدراسات  وأهدافالعامة التربوية األهداف استيعاب-

 أمناط  حتديد- واتمع البيئة بقضايا املعرفة  ربط- تلفةاملخ األهداف مستويات  استيعاب-صحيحة بطريقة تعليمية
 -الـصفي  والتواصل الصف إدارة أساليب  إتقان-التدريس عملية أثناء الطلبة بني الفردية الفروق  مراعاة-الطلبة تعلم
 اجتماعيـة  اجتاهات الطلبة  إكساب-التعليم مهنة حنو اإلجيابية االجتاهات  تنمية-املستمر الذايت التعلم مهارات تنمية

 -والعامليـة  احمللية بالقضايا واع مواطن إىل ينمو أن الطالب  مساعدة-العلم أساسيات الطلبة  إكساب-فيها مرغوب
  إعـداد -الطلبـة  يواجهها اليت التعلم صعوبات  تشخيص-التدريس يف وتوظيفها املتعددة املعرفة مصادر استخدام
 .املشكالت وحل التحصيل اختبارات
  . /1.96/ة البالغة وهي أقل من القيمة اجلدولي)1,80-0,18(متراوحة بنياحملسوبة "ت"اءت قيمة  ج إذ

 األهداف التربويـة لربنـامج       هذه  مدى حتقق   تقديرات  دال يف  قوجود فر  عدم   تفسري هذه النتيجة يف   وميكن  
لتحقـق    تقدير  إجيايب   يشري إىل  كما يف تقدير فاعلية مكونات الربنامج وخدماته،        م اتفاق بينه  بوجود ؛ البكالوريوس

 مـن   يف معظمها  /3/ت متوسطاا الدرجة     اليت جتاوز  ارتفاع متوسطات التقديرات  ويستدل عليه من     هذه األهداف 
  ./ 5/أصل الدرجة املعيارية 

  :تقدير درجة فاعلية مكونات الربنامج وخدماته حسب متغري اجلنس :اًثامن
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ات داللة إحصائية بني متوسطات درجات فاعلية مكونات الربنـامج          هل توجد فروق ذ    :) 9(نتائج  السؤال    
  وخدماته تعود إىل متغري جنس اخلريج؟

  ).14(وذلك كما هو مبني يف اجلدول ) ت(م التحليل اإلحصائي ااستخدب املعاجلات اإلحصائية للنتائج أجريت
  )14(جدول

  )إناث/ذكور( اجلنس حسب متغري  البكالوريوس فاعلية برنامجت لدرجا  اخلرجينيلداللة الفروق بني تقديرات) ت(نتائج اختبار 

 N Mean Std. Deviation الجنس 
 
  الداللة T)ت(

  فاعليـة برنـامج  لـدرجات     اخلرجيني تقديرات 1.17 3.13 47 ذكر
  البكالوريوس

 1.15 3.18 76 أنثى

0.23 
   
  ال

 درجات تقديرات متوسطات بني )0.05(مستوى إحصائياً عند ة دالقو وجود فر عدم)14( اجلدول يتبني من
 / اخلرجيات اظهرأ وبني متوسطات التقديرات اليت    املعلمون/اخلرجيون   ظهرهاأاليت   مكونات الربنامج وخدماته  فاعلية  

يف حـني    ،   /1.96/ة البالغة  وهي أقل من القيمة اجلدولي     )0.23(متراوحة بني احملسوبة  "ت" جاءت قيمة    ، إذ املعلمات
 وهو املكتبة العامة إذ    مكونات الربنامج فاعلية مكون واحد من      درجات تقديرات يمتوسطيف   دال إحصائياً    فرق وجد
  .ة من القيمة اجلدوليكرب وهي أ)1.96(احملسوبة "ت"قيمة  بلغت

اخلرجيون  اليت يظهرها درجات فاعلية الربنامج دال يف تقديرات قوجود فر عدم تفسري هذه النتيجة يفوميكن   
كما  يف تقدير فاعلية مكونات الربنامج وخدماته،     م اتفاق بينه  بوجود ؛املعلمات /ه اخلرجيات ظهرت مقارنة مبا    علمونامل/

ت  الـيت جتـاوز    ارتفاع متوسطات التقـديرات   ويستدل عليه من    ذه املكونات و اخلدمات     هل  تقدير  إجيايب   يشري إىل 
فقد كان هناك   املكتبة العامة   تقدير   يتعلق ب   معظمها، أما فيما   يف/ 5/من أصل الدرجة املعيارية     / 3/متوسطاا الدرجة   

مقابل متوسط  ) 3,93(فرق جوهري يف التقدير بني اإلناث والذكور لصاحل التقدير األعلى لإلناث الذي كان متوسطه             
 مكتـبيت   ويفوق متوسط تقدير فاعلية   / 3/ويف كال التقديرين كان املتوسط أكرب من        ) 3,25(تقدير الذكور الذي بلغ   

كلية التربية وكلية اآلداب وهذا ميكن إرجاعه إىل اخلدمات األكثر اليت تقدمها مكتبة اجلامعة للطلبة أكثر من اخلدمات           
  .املتوافره يف مكتبات الكليات

  اخلامتة والتوصيات
  :خلص البحث إىل جمموعة من التوصيات 

مـن  )تمع العماين املعاصر، واملقـررات االختياريـة      اللغة العربية ، ا   ( تفعيل وجتويد عمليات تدريس مقررات     -1
  .يف ضوء مالحظات اخلرجيني املشار إليها يف النتائج) العام(املكونات الثقافية

تطبيقات جغرافية ،جغرافية العامل املعاصر،  اإلنسان ومـوارد البيئـة،     ( تفعيل وجتويد عمليات تدريس مقررات     -2
من املكونـات التخصـصية التارخييـة    )دية وجغرافية املدن، األيوبيون واملماليك  خرائط التوزيعات ، اجلغرافية االقتصا    

  .واجلغرافية يف ضوء مالحظات اخلرجيني املشار إليها يف النتائج
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األهداف التربوية، والوسائل التعليمية، وعلم نفس النمو وعلم النفس         (تفعيل وجتويد عمليات تدريس مقررات      -3
يف املكون التربوي يف ضوء مالحظات اخلرجيني املشار إليها         ) ظام التعليم يف عمان واخلليج    التربوي، وأصول التربية ون   

  .يف النتائج
 االستشعار  -تطبيقات جغرافية -نظم املعلومات اجلغرافية  (تضمني املكون التخصصي املقررات واإلضافات اآلتية     -4

  .ضوء اقتراحات اخلرجيني املشار إليها يف النتائجيف  ) ومصطلحات باللغة االنكليزية-علم اخلرائط واملساحة-عن بعد
  .تقليل أعداد جمموعات التعليم املصغر حبيث ال يزيد عن عشرة-4
  .تقليل عدد جمموعات التربية العملية يف املدرسة الواحدة لتعظيم فرص االستفادة القصوى من التربية العملية-5
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ى الثامن األساسية في سلطنة عمان على اشتمال كتب العلوم للصفوف من الخامس إل .2
، قسم المناهج وطرق  الشعيلي علي. دناصر المزيدي . أ .المعايير األمريكية للمحتوى

 .التدريس، كلية التربية بجامعة السلطان قابوس

يم الذاتي لتحسين دافعية طالب اللغة االنجليزية بجامعة السلطان واستخدام التق .3
قسم المناهج وطرق التدريس، كلية . سالمة الحميدي. ، دمحمد أبو رحمة . ، دقابوس

 .التربية بجامعة السلطان قابوس

  
  

اك المعلمین في تقویم كتب اللغة اإلنكلیزیة المستخدمة في مدارس التعلیم األساسي رإش .4
 . الحمیديةلماس. خلفان العبري، د.  محمد أبو رحمة، د. د.بسلطنة عمان

  
Involving Omani EFL teachers in textbook evaluation 

Khalfan Al-Abri (Ministry of Ed.)   Mohamed Abu-Rahmah (SQU) 
Salma Al-Humaidi (SQU) 

 

Abstract 
The purpose of this study was two fold – first, developing a tool for evaluating the EFL 
textbooks in the Omani Basic Education schools, and second involving teachers in the 
evaluation process. Thus, three research questions were asked: (1) What are the relevant 
criteria for evaluating the Omani EFL textbooks used in Basic Education schools?, (2) 
How far do the textbooks match the evaluative criteria?, and (3) Does the teachers' 
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evaluation of textbooks vary according to gender and years of teaching experience? An 
evaluation checklist including 43 criteria in the question form was developed and 
validated. In fall 2008 73 EFL teachers (35 males and 38 females) from Muscat and Al-
Dakhiliya regions used the checklist to evaluate the grade 10 textbooks of the Basic 
Education stage.  The analysis of the data obtained showed that those EFL textbooks 
match most of the evaluation criteria in the checklist and that there was no statistically 
significant difference between teachers' evaluations of the textbooks in terms of gender 
or years of experience. Accordingly, it was recommended that the newly-developed 
Basic Education EFL textbooks should be evaluated and teachers should be involved in 
the evaluation process. In addition, it was recommended that the College of Education 
at Sultan Qaboos University should offer a course on textbook evaluation. 

 Introduction 
The materials used for teaching any language around the world are usually found in textbooks 
either prepared or bought for that purpose. Textbooks are important in any English language 
teaching (ELT) program as they guide teachers as well as students in the process of teaching 
and learning inside the classroom. They need to be evaluated and modified continuously in 
order to fulfil the needs and interests of learners and comply with the recent trends and 
methods of teaching and learning English. Different parties should be involved in the process 
of textbook evaluation: curriculum developers, textbook writers, supervisors, teachers, parents 
and students.  It is necessary to give all these parties a role in the evaluation process. Based on 
their daily use of textbooks and their knowledge about the learners’ needs, interests and 
proficiency levels, teachers can provide scientific, objective judgements about the usefulness 
and relevance of the textbooks. 

 
In 1997, the Omani Ministry of Education introduced a new educational system in the 
government schools. It was the Basic Education (henceforth BE), which replaced the General 
Education system in most schools. BE was intended to provide ten years of the same  
education for all children in Oman. It is divided into two cycles. Cycle one includes grades 1 to 
4 and cycle two includes grades 5 to 10. According to the document of the Ministry of 
Education (1996), BE provides basic educational needs such as information, knowledge, skills, 
and values that enable the learners to continue education and training according to their 
tendencies, aptitudes, interests and abilities.  
 
In the BE system, there is a locally designed series of textbooks entitled 'English for Me' 
(henceforth EFM). The academic year 2006/2007 witnessed the completion of the BE system. 
Grade ten is the last level in the BE system.  The textbook of Grade ten aims  to consolidate 
and strengthen  English learned in earlier grades.  

 
Although the English for Me textbook series has been used in BE for 10 years, no action has 
been taken by the Ministry of Education to conduct a textbook evaluation process. The 
purpose of this study was two fold: (1) developing a tool for evaluating the EFL textbooks 
in the Omani Basic Education schools and (2) involving teachers in the evaluation process. 
Towards this end, it attempted to answer three questions: (1) What are the relevant criteria 
for evaluating the Omani EFL textbooks used in Basic Education schools?, (2) How far do 
the EFL textbooks match the evaluative criteria?, and (3) Does the teachers' evaluation of 
EFL textbooks vary according to gender, and  length of teaching experience? 

    
Related literature 
What is a Textbook? 
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Many writers and educational specialists have defined the term 'textbook' differently.  
However,  they all agree that a textbook is a teaching tool and a manual of instruction in a 
specific subject, especially one for use in schools or colleges (Hamilton 1990; Collins Cobuild 
English Dictionary 1995; The Free Dictionary 2003; Carnet 2007; Allwords Dictionary 2007). 
 
A 'textbook' is defined as  a book that contains presentation of the principles of a subject and a 
literary work relevant to the study of that subject and differentiate it from other books by some 
characteristics such as being acceptable, attractive to hold attention, well presented, lavishly 
illustrated, up to date and interesting for students (Merriam-Webster Dictionary 2007; English 
Town, 2007; Portway and Lane 1997; Wikipedia 2007). 
 
 Importance of Textbooks in ELT Situations 
Textbooks are an integral part of EFL situations. They are considered as a key component in 
most language programs. they provide the source of skills required, but cannot promote 
acquisition of these skills if students are not practically involved in the learning process 
themselves (Richards, 2002: 1). Unlike Richards, Sheldon (1988:237), Hutchinson & Torres 
(1994: 315), Cunningsworth (1995:83) and Kulm, et al (1999) believe that a textbook is 
regarded as the visible heart of any ELT program, and describe it as an almost universal 
element of ELT teaching that brings a desired structure and organisation into the lesson. They 
emphasize that teaching and learning situations cannot be considered as a rich environment of 
learning unless they have relevant textbooks. Textbooks are a necessary means of providing 
structure that the teaching and learning situations require. More specifically, Ediger (2000:3) 
argues that textbooks are neutral devices, which can be used to enhance the learner's progress. 
Ediger elsewhere (2000: 11) adds that good textbooks rest upon how best they are used by 
students and teachers in teaching and learning situations.  
 
Teachers are also considered as one of the consumers of textbooks. They, according to 
Hutchinson and Torres (1994), see that managing their lessons is their greatest need. They, 
especially novice teachers, often rely on the textbook as the main source of information in the 
teaching situation. Most teachers think that a textbook saves time, gives direction to lessons, 
guides discussion, facilitates giving homework, makes teaching easier, better organized, more 
convenient and also makes learning easier, faster and better.  
 
According to Hutchinson and Torres (1994: 317-318), textbooks also provide confidence and 
security to learners. Learners also see the textbook as a 'framework' or 'guide' that helps them 
to organize their learning inside and outside the classroom, during discussions in the lessons, 
while doing activities and exercises, studying on their own, doing homework and preparing for 
tests. The textbook also enables them to learn better, faster and more. Schmidt et al (1997) also 
believe that textbooks play an important role in making the leap from intentions and plans to 
classroom activities, by making content available, organizing it, and setting out learning tasks 
in a form designed to be appealing to students. Similarly, Mahmood (2006:2) claims that a 
textbook is designed to provide students with what educators believe to be important for 
learners at a certain level. Learners are found to learn better from using textbooks (Tanner 
1988: 141). Textbooks are also considered as the backbone of classroom instruction, especially 
at the early levels of teaching and learning English as a foreign language. St. John (2001) 
claims that a majority of EFL situations use textbooks as a carrier of lessons. Sheldon (1988) 
indicates that textbooks are heavily utilized in EFL contexts. Richards (2002: 1-2) gives some 
advantages of using textbooks as a major source of learning and teaching in the classroom. He 
explains that textbooks provide students with a systematic and planned syllabus and ensure that 
all students receive similar language input. It  maintains the quality of learning for students. 
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Textbooks are usually accompanied by supplementary materials such as CDs, cassettes, videos 
and CD ROMs, which provide support to the teacher for better teaching. 

   Justification for Textbook Evaluation 
Textbook evaluation is not a simple process as it requires certain professional skills and 
professional evaluators in addition to a special administration of the process. Zabawa (2001: 
161) indicates that "… textbook evaluation is to a great extent based on a subjective 
judgment". Results of evaluation are necessary in order to take right decisions for changing or 
developing textbooks.  
 
Different ELT specialists such as textbook writers, teachers and administrators, need to be 
involved in a holistic process of textbook evaluation. Once a decision is made to evaluate a 
textbook, it has to be conducted jointly by the whole education team. Such a holistic process of 
evaluation includes teachers, who are the most important components in the educational 
process. Tomlinson (2005:6) provides some important questions to do with textbook 
evaluation: (1) Does the textbook have a weak or strong link to the overall program?, and (2) 
What are the changes and developments required for improving it? Lamie (1999), in line with 
Tomlison, indicates that a textbook can be regarded as a curriculum in itself if it receives a 
systematic evaluation.  
 
In addition, Sheldon (1988) emphasizes that textbooks should receive a kind of evaluation 
during the implementation stage by different specialists in order to make them relevant for 
achieving optimal learning objectives and to accommodate the needs of learners. Tomlinson 
(2003:15) describes this as a process that aims to measure the value of the textbook. 
Hutchinson and Waters (1987:97) also describe it as a straightforward, analytical matching 
process; matching needs to available solutions. Hutchinson and Waters (1987:96) think that the 
evaluation of EFL textbooks is a matter of judging their fitness for the purpose for which they 
are designed. EFL textbook evaluation also helps designers to make decisions for developing 
the textbook as well as raising the teachers' awareness of the materials they use and helping 
them reflect on their daily teaching experience. Cunningsworth (1995: 83) recommends that 
when evaluating a textbook, attention should be given to the context in which this textbook is  
used. Thus, EFL textbook evaluation is  a necessary process that shows how the textbook is 
suitable for a particular group of learners. 

 
EFL Teachers as Textbook Evaluators 
According to Price-Machado (1998, as cited in Gomes de Matos 2000), several specialists 
should be involved in the process of textbook evaluation. The teacher is the most important 
element in this process as s/he uses the textbook for a long period. Kulm et al (1999) claim that 
to make an effective use of a textbook, attention must be paid to the teacher's comments about 
it. The only way to obtain this information is through careful evaluation of textbooks and other 
curriculum materials by teachers as well as involving other specialists such as designers, 
curriculum developers, etc. Garinger (2001) asserts that teachers need to be well-informed 
about the textbooks they teach.  
 
Al-Toubi (1998: 59) also recommends that teachers should be acquainted with the curriculum, 
involved in the design of the textbook and given an overview of each syllabus. This would 
provide teachers with a theoretical and practical view of the curriculum and its methodology. 
Teachers need to determine the extent to which a textbook focuses on and is aligned with a set 
of significant, age-appropriate student learning goals that the educational system has identified 
as integral to the understanding of and progress in a particular academic subject (Schmidt et al, 
1997). Further, Kulm et al (1999) indicate that teachers should be involved in assessing how 
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well a textbook's instructional design effectively supports the attainment of those specified 
learning goals. To be competent in textbook evaluation, EFL teachers should be given pre-
service training.  
 
According to Gomes de Matos (2000), this should be part of teacher training programs. 
Nowadays, significant advances have been taking place in the programs for preparing teachers. 
This, according to Gomes de Matos, is noticed in specialized ELT-focused literature on 
education, psychology, applied linguistics, cultural and visual studies and technology. 
Textbook evaluation for in-service teachers provides them with the skills necessary to judge 
the quality of the different textbooks they encounter throughout their teaching career.  
Approaches to EFL Textbook Evaluation 
Ellis (1997:2) describes two types of evaluation: 'predictive evaluation', which helps to select a 
particular textbook for a target group of learners, and 'retrospective evaluation', which reports 
information about an ongoing textbook or one that has just been covered. Retrospective 
evaluation helps to decide whether the evaluated textbook should continue, be developed or 
even changed completely. Most of the EFL educationalists and researchers have common 
views of EFL textbook evaluation such as 'why, how, when and who' to evaluate textbooks. 
Cunningsworth (1984:64-74) emphasizes that to have an informative evaluation of a textbook, 
there should be a 'professional judgement'. Professional judgement can be gained only if the 
evaluator is familiar with the educational context, understands the rationale of the language 
teaching and learning situation ,has the practical experience of the textbook and is aware of the 
evaluation procedures.  
 
Tucker (1975 as cited in Ansary & Babaii 2002) develops an approach for textbook evaluation. 
This approach consists of three components or dimensions. The first dimension includes a set 
of criteria that are used to evaluate the basic linguistic, psychological, and pedagogical 
principles of the textbook. These criteria are divided into two types: internal criteria and 
external criteria. Internal criteria are related to the language and content of the textbook. 
External criteria inform a broader view of the textbook. The second dimension includes a 
rating scheme, which helps evaluators to assess the comparative weightings of the textbook's 
merits. The third dimension includes a chart, which can be used to compare the evaluator's 
results of the textbook with any other model of evaluation in order to facilitate and display the 
evaluator's judgment.  
 
Brown (1998) also suggests an approach to textbook evaluation that consists of three 
dimensions. Dimension one directs the evaluator to consider and have some knowledge of the 
'system' in which the textbook is included for the purpose of having well informed evaluation. 
The system, besides the textbook, includes other materials such as the teacher's guide, visual, 
audio and video materials. These materials have a substantial impact on the overall ease of 
textbook implementation and its quality. Dimension two leads the evaluator to assess the 
content of the textbook. This includes weighing what the four language skills are, and 
assessing exercises and activities and how much they are motivating to students. This process 
also requires the evaluator to consider the practice of the grammar items and functions in each 
unit of the textbook. Further, the evaluator should look at the amount of artwork in each lesson, 
e.g. colour of the pages, the amount of content on each page, and the design and presentation 
of the lessons. Dimension three guides the evaluator to examine the relationship and 
consistency of all parts of the textbook. It also requires the evaluator to explore the ways in 
which the textbook helps the teacher to move quickly and easily from part to part while using 
the textbook in the classroom.  
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In the Omani context, Al Amri (2003) proposes a plan for evaluating textbooks. This plan 
consists of four processes. In the first process, evaluators should assess the representation of 
the authors' aims in the textbook. They should also evaluate the appropriateness of the content, 
structure, the four language skills and the relevance of activities to the students' level. In the 
second process, evaluators should observe the students' performance while using the textbook 
in the classroom. This is important in order to identify the strengths and weaknesses of the 
textbook and discover any problem(s) that students may face. In this process, evaluators are 
also advised to judge the teachers' way of applying the textbook. The third process defines the 
people who are required to evaluate the textbook. These are either 'insider' or 'outsider' 
evaluators. Insider evaluators are those who use the textbook in the teaching/learning process 
such as teachers and students. Outsiders are not related to the use of the textbook, but they are 
required to evaluate it in terms of their experience of textbooks design and implementation. In 
the fourth process, evaluators collect additional information about the textbook from teachers, 
students and the teaching and learning context.  
 
Dow (2004) lists a number of necessary considerations for teachers to be aware of in order to 
guide them through the textbook evaluation process in terms of the suitability of textbooks to 
their students. These considerations come under four categories or dimensions which form an 
approach to textbook evaluation. These dimensions are: (1) language background of students, 
(2) proficiency level of students in English, (3) learning goals of the textbook, and (4) 
preferred teaching/learning approaches. Under the first dimension, teachers should have some 
background information about students' native language, their abilities to read and write in 
their native language and the setting of their learning. Under the second dimension, teachers 
should know the level of their students in English in order to define their proficiency. Teachers 
should also define and evaluate the different levels of students and their abilities for using the 
four language skills. Under the third dimension, teachers should determine and evaluate the 
students' need of English: what type of communicative skills they need English for and what 
kind of English they need. Under the fourth dimension, teachers, while evaluating a textbook, 
should focus on the suitable methods of teaching and learning for the students and what 
approaches of language learning they prefer. 
Related Studies 
To the best knowledge of the writers, no in-house EFL textbook evaluation process has been 
conducted by teachers in the Omani ELT context. The two local studies reviewed below did 
not deal with textbook evaluation in particular, as this study aims to. The first study described 
the experience of the Ministry of Education of evaluating the English language curriculum in 
general. The second study investigated the teachers' opinions of involving them in the process 
of curriculum evaluation (see Al Mushaifri 2006; Al-Hosni 2006). However, it is important to 
discuss some of the suggestions and recommendations presented in these two studies as they 
might be, to some extent, similar to those the current study is expected to find.  
 
Al Mushaifri (2006)  conducted a study in which he described the Omani experience for 
evaluating the curriculum of the BE system. The purpose of his study was to document the 
attempts of the Ministry of Education in evaluating all curricula used in BE schools including 
the English curriculum. He analyzed the techniques and instruments which were used by the 
Ministry for evaluating the curriculum. These techniques and documents involved the 
Ministry's annual publications, field visits, reports, books, journals and questionnaires. To 
analyze these documents, the researcher relied on his personal experience as a curriculum 
officer. He found that there was no clear plan for the curriculum evaluation and the effective 
participation of teachers in this process was rare. Therefore, he suggested that the Ministry 
should establish a comprehensive strategy for curriculum evaluation, based on the new BE 
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curriculum reform. He also recommended that sufficient training should be provided to those 
who are required to evaluate the curriculum, especially the teachers.  
 
Al-Hosni (2006), on the other hand, who investigated the process of curriculum evaluation, 
focused particularly on involving teachers of English in this process, adopting bottom-up 
participation. The purpose of the study was to explore the teachers' perceptions of involving 
them in the process of curriculum development and evaluation. In her study, she selected four 
hundred and twenty two male and female teachers as a purposive sample out of a total 
population of two thousands one hundred and twenty eight teachers from all regions of Oman. 
To collect the required data, the researcher used a questionnaire of two dimensions including 
current practices related to teacher involvement and teachers' perceptions of their involvement 
in different curriculum activities. Al-Hosni found that most EFL Omani teachers perceive that 
the bottom-up participation in curriculum evaluation was very important. She also found that 
Omani EFL teachers had the desire to be involved in the process of curriculum evaluation.  
There is a need to involve them in this process. Curriculum designers need to seek teachers' 
feedback while reprinting or developing the materials because the failure of many innovations 
was due to the gap between designers and implementers. Both of these two studies revealed 
that there was insufficient evaluation of curriculum in general and of EFL textbooks in 
particular either through top-down or bottom-up approaches.  
 
Results of the two studies pave the way to the current study which aims at conducting an 
ongoing process of EFL textbook evaluation as well as involving teachers in this process. 
Other researchers investigated and examined textbooks from different perspectives  according 
to the purpose of the evaluation. Some researchers evaluated the overall and general features 
and organization of the textbooks and their appropriateness to the context and the inclusion of 
global common issues shared by all people all over the world with reference to other 
supplementary materials (see Hernandez 1986; Francis 1995; Al-Hajailan 1999; Yen 2000; Lee 
2004; Majdzadeh 2006). 
 
Still other studies focussed on the evaluation of the EFL textbooks in terms of the language 
level, integration of the four language skills in  the textbooks, tackling  grammar and 
vocabulary, and performance of  activities and tasks by students (see Cha 1989; Peyawary 
1992; Decio 1996; Al-Akloby 2001).  Still another  different thread of research traced teachers' 
perceptions of EFL curricula and textbooks and other related issues such as the teachers' 
involvement and role in the process of textbook evaluation (see Skov 1988; Song 1991; Al-
Darwish 2006) 

 
Method 
Subjects 
A purposive sample including 73 teachers (35 males and 38 females) was taken from the 
Capital Region (Muscat) and the Interior Region (Dakhiliya). Those teachers who teach grade 
ten during the academic years 2006/2007 and 2007-2008.  Thus, The study covered only two 
regions of the country (Muscat and Dakhiliya) due to the availability of a large number of 
teachers who had enough years of teaching experience with BE textbooks. Evaluation was 
limited to only one set of textbook (Grade Ten) that is used in BE. Focus on Grade Ten was 
because it is the last level in BE and involves a large amount of language input, a high level of 
grammar practice, more activities, and further practice of the four language skills especially 
writing.  

 
Research Instrument and procedures 
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After critically reviewing the currently available evaluation checklists ( See Williams 1981 & 
19983; Cunningswort 1984; Mathews 1985; Breen and Candlin 1987; Dougill 1987; Sheldon 
1987; Roberts 1990; Cisar 2002; Miekley 2005) and the Omani Minstry of education 
documents such as  the Basic Education Curriculum Framework  and the guide lines of 
designing and writing in-house EFL textbooks in Oman, the checklist was developed. As 
shown in appendix ( ), it includes 42 items categorized into three dimensions: (1) language 
input, (2) activities and tasks, and (3) non-textual components. These dimensions are found 
along a 4-point scale. The levels of the scale are: not at all, to a little extent, to some extent, 
and to a large extent.   The aim of the checklist was to help the teachers evaluate the Omani 
EFL textbooks used in BE schools in general and the grade 10 textbook in particular. The 
checklist also includes an open-ended question which aims to explore teachers' opinions about 
the usefulness of  involving teachers in the process of textbook evaluation.  

 
In order to establish the validity of the checklist, it was given to ten ELT specialists from the 
College of Education and the Department of English Language Curriculum at the Ministry of 
Education for validation. They were asked to assess the relevance and clarity of each item in 
the checklist, provide the necessary modifications and suggest any additional items. Once the 
validity of the checklist was established, it was pilot-tested to establish its reliability. A sample 
of 15 male and female English teachers in Muscat region used the checklist to evaluate grade 
ten BE textbooks (A and B). The reliability of the checklist was analyzed using Cronbach's 
alpha and was found to be 0.76. In fall 2008, the evaluation process took place where the 
checklist was applied to the subjects of the study. 

  
Data analysis and discussion  
The first question of the study was what are the relevant criteria for evaluating the Omani EFL 
textbooks used in Basic Education schools? The answer of this question is represented in the 
development of the checklist which includes 42 items. Those items were considered as the 
criteria required for evaluating the textbooks (See Appendix 1). 
 
Teachers' evaluation of the Omani EFL textbooks used in BE  
In order to analyze the data required for answering the 2nd question of the study How far do the 
textbooks match the evaluative criteria?, the interval 4-point scale was changed into a 
continuous scale including the following cut-points: 

1. From 1 to less than 1.75 means that teachers see that the evaluative criteria in the 
checklist are not reflected in the textbooks. 

2. From 1.75 to less than 2.5 means that teachers see that the evaluative criteria in the 
checklist are reflected to a little extent in the textbooks. 

 
3. From 2.5 to less than 3.25 means that teachers think  that the evaluative criteria in the 

checklist are reflected to some extent in the textbooks. 
 
4. From 3.25 to less than 4 means that teachers see that the evaluative criteria in the 

checklist are reflected to a large extent in the textbooks. 
 

In addition, as mentioned earlier, the criteria in the first dimension were categorized into four 
sub-dimensions: topics, vocabulary, grammar and language skills. Tables 2-5 display the data 
the teachers gave while answering the 25 evaluating questions about these sub-dimensions.  
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Evaluation of Topics in EFL Textbooks 
Table (1) below displays the teachers' responses to the eight questions asked to evaluate the 
topics in the textbooks. 

Table (1)  
Means and standard deviations of the teachers' responses on the first dimension (Topics in the 

Textbooks) 
 

No Topics in Textbooks N Mean SD 
1.  Does the CB include a variety of topics? 72 3.50 .712 
2.  Are the topics interesting to students? 72 3.05 .578 
3.  Are the topics relevant to the students' age? 73 3.02 .763 
4.  Do the topics allow for the development of activities 

similar to those that found in real life situations outside 
the classroom? 

73 2.97 .744 

5.  Are the topics appropriate to our culture? 73 3.01 .950 
6.  Do the topics contain multi-cultural perspectives? 71 3.12 .715 
7.  Do the units include a variety of text types such as 

conversations, interviews, e-mails, instructions, 
descriptions, stories, radio extracts, songs and poems? 

72 3.44 .647 

8.  Do the units have a variety of language functions such 
as making excuses, making requests, asking and 
defining …etc? 

73 3.00 .781 

 
As shown in Table (1) above, the mean values of the responses of the teachers to the questions 
range between 2.9 and 3.5. In the light of the cut-points specified previously, this means that 
most of the criteria are reflected to some extent in the textbook. However, the highest mean 
value (3.50) is given to the question Does the CB include a variety of topics? Whereas the 
lowest mean value (2.97) is given to question 4. From these descriptive results, it can be 
concluded that the EFL teachers involved in this evaluative study  thought that the EFL 
textbooks include a variety of interesting and relevant topics, which help teachers to develop 
authentic tasks and activities. Although these topics  include a multi-cultural perspective, they 
are relevant to the Omani culture. 

 
Evaluation of Vocabulary in EFL Textbooks 
Table (2) below includes five criteria/questions for evaluating vocabulary in the textbooks. 

 
Table (2)  

Means and Standard Deviations of the First Dimension,  
(Vocabulary of Language Input) 

 
No. Vocabulary in Textbooks N Mean SD 
9.  Is there a variety of active as well as passive 

vocabulary use in the CB & SB? 72 3.00 .822 

10.  Does the vocabulary appear in a variety of ways for 
example in a context, sentence completion, sentence 
formation… etc? 

73 3.10 .657 

11.  Is the vocabulary load reasonable? 73 2.55 1.000 
12.  Is the vocabulary recycled in different units? 72 2.53 .765 
13.  Are the phoneme boxes and the word lists helpful? 73 2.93 .871 
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As shown in the Table (2) above the mean values of the responses of the teachers to the 
questions range from  2.5 to  3.1. In light of the previously mentioned cut-points, this means 
that all of the criteria are reflected to some extent in the textbooks. It was also found that 
vocabulary is used in a variety of ways and recycled in the different units in the textbook From 
these results, it can be concluded that teachers think that the textbooks include a variety of 
active and passive vocabulary items.. 

 
 Evaluation of Grammar in EFL Textbooks 
Table (3), below includes five criteria/questions for evaluating grammar in the      textbook.  

 
Table (3)  

Means and Standard Deviations of the First Dimension,  
(Grammar in the textbook) 

No Grammar in Textbooks N Mean SD 
14.  Do the language focus boxes in the SB provide clear 

explanations for the rules? 73 3.05 .684 

15.  Are there enough examples applying the grammatical 
items in the language focus boxes in the SB? 73 2.50 .669 

16.  Do the self-study pages at the end of each unit in the SB 
consolidate the grammatical items that students covered 
before? 

72 3.30 .816 

17.  Does the grammar reference included in the SB enhance 
previously learned grammatical items? 73 3.04 .840 

18.  Are there lessons in which grammar is tackled 
implicitly? 72 2.55 .902 

 
As shown in the table above the mean values of the teachers' responses to the questions to do with 
evaluating the structural/grammatical components in the EFL textbooks range between 2.5 and 
3.3. In light of the previously identified cut-points, this means that all the criteria are represented 
to some extent in the textbook. From these results, it can be concluded that, according to teachers, 
the language focus boxes in the textbook provide clear explanations for the rules, enough 
examples for applying the grammatical items, the self-study pages consolidate the grammatical 
items and the grammar reference enhances the previously learned grammatical items. 
 
Evaluation of the Four Language Skills 
Table (4) below includes seven criteria/questions for evaluating the four language skills in the 

textbooks. 
 
 
 

Table (4)  
Means and Standard Deviations of the First Dimension,  

(The Four Language Skills) 
No The Four Language Skills in Textbooks N Mean SD 
19.  Are the four language skills presented in units 

integratively? 72 3.13 .810 

20.  Is there enough input for each language skill in each 
unit? 73 2.90 .748 
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21.  Are the four language skills practiced through a variety 
of text types such as stories, descriptions, dialogues, 
songs and/or poems? 

73 2.91 .795 

22.  Are the listening materials in the CB & SB enough to 
enhance the listening skill? 72 2.75 .960 

23.  Are there real life issues in the CB and SB, which 
encourage students to speak? 73 2.94 .761 

24.  Do the reading texts in the CB include authentic 
language? 69 3.17 .617 

25.  Do the writing scripts in the CB provide students with 
enough help for improving their own writings? 73 2.01 .889 

 
As shown in the table, the mean values of the responses of the teachers to the questions to do with 
the evaluation of the four language skills in the textbooks, except for question 25, range between 
2.9 and 3.17. In light of the previously mentioned points, this means that most of the criteria are 
represented to some extent in the textbook. However, the highest mean value (3.17) is given to the 
question Do the reading texts in the CB include authentic language?, whereas the lowest mean 
value (2.01) is given to the question Do the writing scripts in the CB provide students with enough 
help for improving their own writings? From these results, it can be concluded that the teachers see 
that the four language skills in the textbooks are presented integratively and practiced in each unit 
in a variety of text types. Listening materials are enough to practice the listening skill. The 
speaking skill is practiced through real life situations. The reading and writing skills also include 
authentic language. 

 
Evaluation of Dimension Two: Activities and Tasks 
This dimension includes ten criteria formulated in questions to guide teachers to evaluate 
activities and tasks in the Omani EFL textbooks. Table (5) below displays the descriptive 
statistics of the responses of the teachers to the questions included in this dimension. 

 
Table (5)  

Means and Standard Deviations of the criteria included in the second dimension (Activities and 
Tasks) 

 
No Activities and Tasks in Textbooks N Mean SD 
26.  Do the activities/tasks in the SB help students use the 

language communicatively? 73 2.84 .700 

27.  Do the activities/tasks in the SB promote students' 
critical thinking? 73 2.72 .750 

28.  Do the activities/tasks in the SB help improve the four 
language skills? 70 2.80 .672 

29.  Are the vocabulary activities/tasks in the SB effective 
ways to help students learn, recycle and retain words? 73 2.65 .671 

30.  Do the reflection activities/tasks in the SB help 
students reveal their true understanding? 73 2.42 .926 

31.  Do the self-study activities/tasks at the end of each unit 
in the SB promote learner autonomy? 73 2.65 .916 

32.  Do the learning strategy boxes in the SB provide 
opportunities for students to reflect on 'how to learn'? 73 2.78 .731 

33.  Do the projects in the SB help students learn different 73 2.71 .920 
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research skills such as collecting, analyzing data and 
presenting findings? 

34.  Do the learning journals in the SB help students reflect 
on their own progress? 73 2.26 .928 

35.  Do the club corner magazines in the SB provide 
students with opportunities for independent learning? 73 2.46 .944 

 
As shown in the table above the mean values of the responses of the teachers to the questions 
range between 2.3 and 2.8. In light of the previously identified cut-points, this means that eight 
out of the ten criteria are reflected to some extent and only two questions/ criteria (no. 30 and 34)  
are reflected to a little extent. From these descriptive results, it can be concluded that the 
teachers involved in this evaluative study see that the activities and tasks included in the 
textbook help students use the language communicatively, promote their critical thinking, 
improve their language skills and help them learn and recycle words. It can also be concluded 
that the self-study activities, the learning strategy boxes and the projects included in the textbook 
promote the learners' autonomy and provide them with opportunities on how to collect, analyse 
data and present findings. 

 
Evaluation of Dimension Three: Non-Textual Components 
This dimension includes seven criteria presented in the form of questions to guide teachers to 
evaluate the non-textual components in the Omani EFL textbooks.  Non-textual components 
incorporate the layout, the covers, the blurb, the pictures, shape, diagrams, etc.  Table (6) below, 
displays the descriptive statistics of the responses of the teachers to the questions included in this 
dimension. 

 
 
 
 
 
 

Table (6) 
Means and Standard Deviations of the responses to the questions included in the third dimension  

(Non-Textual Components) 
 

No The non-textual components in textbooks N Mean SD 
36.  Is the layout and design of both CB & SB interesting? 73 3.30 .739 
37.  Is the title cover of both CB & SB appealing? 73 3.28 .588 
38.  Is the blurb on the back cover of both CB & SB 

informative? 72 2.81 .827 

39.  Are the pictures in the CB & SB clear, attractive, catchy 
and appropriate? 73 3.46 .625 

40.  Are the diagrams in the CB & SB clear enough to serve 
their aims? 73 3.30 .616 

41.  Are the tables in the CB & SB clear and useful to do 
tasks? 73 3.20 .725 

42.  Is the size of the CB & SB appropriate? 73 2.83 .041 
 

As shown in Table (6) above, the mean values of the responses of the teachers range between 2.8 
and 3.4. In light of the previously calculated cut-points, this means that all the evaluative criteria 
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are to some extent reflected in the textbooks. From these results, it can be concluded that the 
teachers involved in this evaluative study believe that the layout and design of the textbook is 
interesting, the title is appealing, the blurb is informative and the size of the textbook is 
appropriate. The pictures, diagrams and tables in the textbooks are clear and help students 
understand and conduct the required tasks and activities. 

 
Comparison of teachers' evaluation of EFL textbooks  
This section tackles the answers of the third research question 'Does the teachers' evaluation of 
grade ten EFL textbooks vary according to gender and length of teaching experience?'  Tables 
(7 & 8) display the data to do with the comparison of the teachers' evaluation of EFL textbooks 
according to gender and length of teaching experience respectively. 

  
Table (7) 

Variances of Teachers' Evaluation of  
grade ten EFL textbooks according to gender 

Gender N Mean SD T df. Sig. (2-tailed) 

Male 35 2.855 .358 
Female 38 2.946 .337 -1.114 71 .269 

 
Table (7) above shows that there is no statistically significant difference between   the evaluation 
of the male and female teachers. Both male and female performed the same level of evaluation. 
This can be attributed to the fact that gender traits have nothing to do with judging the usefulness 
and clarity the Omani EFL textbooks. They  also have the same vision as to the components of the 
textbooks. 
Evaluation according to length of teaching experience 
A mentioned earlier, the length of teachers' experience was divided into five levels: (1-5, 6-10, 
11-15, 16-20 and more than 20 years of experience). Table (8) below, displays results of teachers' 
evaluation of the grade ten textbooks in terms of their different years of experience. 

 
Table (8) 

Variances of Teachers' Evaluation of Grade Ten EFL Textbook  
According to Teaching Experience 

 Sum of Squares df. Mean Square F Sig. 

Between Groups .454 4 .114 
Within Groups 8.235 68 .121 
Total 8.689 72  

.938 .447 

 
Table (8) above shows  that there is no statistically significant difference between  teachers' 
evaluation of the grade ten textbooks due to their years of experience. Teachers of different 
years of experience gave nearly the same answers to the questions/criteria while evaluating the 
textbook. This may be clearly attributed to the fact that there is no influence of the years of 
teachers' experience on responding to the questions in  the evaluative checklist applied to  the 
Omani EFL textbooks. It may also indicate that teachers have the same perceptions for the 
different components in the EFL textbooks.  
Analysis of qualitative data 
As mentioned earlier while describing the research instrument, the evaluation checklist 
includes an open-ended question. Teachers' responses to the open-ended question were divided 
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into two parts: (1) the responses to the idea of whether involving teachers in the process of 
textbook evaluation is professionally useful, and (2) the 'justifications of the usefulness of such 
involvement'. Table (9) below shows the number of teachers who answered the open-ended 
question. 

 
Table (9) 

Percentage of Teachers who answered the Open-ended Question 
 

Gender N Percent 
Male 25 34.2 

Female 30 41.1 
Total 55 75.3 

 
Table (9) above shows that only 55 teachers out of 73 answered the open-ended question. This 
number represents 75 % of the total sample. Female teachers represent the highest percentage, which 
is 41.1 % compared with male teachers, which is 34.2 %. This might be attributed to the fact that 
women are keener to participate in professional development activities. Table (10) below shows the 
frequency and percentage of teachers' answers to Part 1 of the question Do you think that  involving 
teachers in the process of textbook evaluation is professionally useful? Why? 

 
 
 

Table (10) 
Frequency and percentage of teachers' responses  

to Part 1 of the open-ended question 
Do you think that involving teachers in the process of 
textbook evaluation is professionally useful? Frequency % 

Yes 55 75.3 
Missed 18 24.7 
Total 73 100.0 

 
Table (10) above shows that all the 55 teachers who answered the open-ended question think 
that involving teachers in the process of textbook evaluation is professionally useful. 
Furthermore, some of them added that it would be useful if teachers were involved in advance 
during the stage of textbook preparation and given the chance to suggest topics, activities and 
methods of teaching. It can be concluded that the majority of teachers were ready and eager to 
participate in any process of EFL textbook evaluation conducted by the Ministry of Education.  
 
In responding to Part 2, which includes their justifications for  being involved in the evaluation 
process, teachers mentioned that they were more familiar than anyone else with the textbook, 
more aware of  students' needs and interests. Therefore, they believe that involving them in the 
process of textbook evaluation would: 

1. Develop their experience in a way that helps them suggest the most useful language 
input to their students. 

2. Determine how the textbook should be dealt with and what the best teaching method is.  
3. Enable them to suggest some adaptation while using the textbook according to different 

teaching situations as well as adapting the teaching methods according to the students' 
levels and abilities. 

4. Widen their knowledge of textbook selection, preparation and evaluation. 
    Summary & conclusion 
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This study was an attempt to involve EFL teachers in the process of textbook evaluation. After 
reviewing the related literature, introducing different definitions of the term 'textbook', and 
discussing the role of textbooks in ELT, the reasons behind the need to evaluate textbooks 
were numerated. Then, the main tool of the study (i.e. the evaluation checklist) was developed, 
validated and applied to 73 EFL Omani male and female teachers. The analysis of teachers' 
responses to the evaluation questions in the checklist revealed that the EFL textbooks in grade 
ten of the Basic Education stage match all the evaluation criteria the teachers used during the 
evaluation process. It was also found that there was no statistically significant difference 
between female and male teachers as to the evaluation of the textbooks due to gender or length 
of teaching experience. In addition,  it was found that some teachers stressed the need for an 
ongoing formative evaluation  of the textbooks before generalizing their  use.  Finally, teachers 
mentioned the importance of evaluating the other EFL materials related to the textbooks, such 
as teacher's guide, audio and video cassettes, and picture and word cards.  
 
In the light of the findings numerated above, a number of recommendations were given. These 
include: (1) the necessary of conducting an evaluation process of all EFL textbooks using the 
checklist developed in this study, (2) involving all teachers in the evaluation process, (3) 
conducting in-service training workshops about textbook evaluation especially for novice  
teachers, (4) including an evaluation list at the end of each unit in the textbook to be filled out 
by the teacher; the list may include  a number of questions about the relevance of the language 
input (topics, vocabulary, grammar, language skills, etc.), the activities, and the non-textual 
components in the textbook, (5) involving students in the process of textbook evaluation, and 
(6) offering a course about textbook evaluation in the EFL teacher education program of the 
College of Education at Sultan Qaboos University.   
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Appendix (1) 

Textbook Evaluation Checklist 
Please put a tick (√ ) in the right box: 

Gender: Male   Female   
Years of Experience: 1-5   6-10   
 11-15   16-20   
                                       More than 20      

Textbook Evaluation Checklist 
Please Circle the appropriate number. 'CB' stands for Class Book A & B, 'SB' stands for Skills Book 
A & B. 

I. LANGUAGE INPUT 

T
o a large 
extent 

T
o som

e 
extent 

T
o a little 
extent 

N
ot at all 

               To what extent …………… 
A. Topics 

1.  Does the CB include a variety of topics? 4 3 2 1 
2.  Are the topics interesting to students? 4 3 2 1 
3.  Are the topics relevant to the students' age? 4 3 2 1 
4.  Do the topics allow for the development of activities similar to 

those that found in real life situations outside the classroom? 4 3 2 1 

5.  Are the topics appropriate to our culture? 4 3 2 1 
6.  Do the topics contain multi-cultural perspectives? 4 3 2 1 
7.  Do the units include a variety of text types such as 

conversations, interviews, e-mails, instructions, descriptions, 
stories, radio extracts, songs and poems? 

4 3 2 1 

8.  Do the units have a variety of language functions such as 
making excuses, making requests, asking and defining …etc? 4 3 2 1 

B. Vocabulary 
9.  Is there a variety of active as well as passive vocabulary use in 

the CB & SB? 4 3 2 1 

10.  Does the vocabulary appear in a variety of ways for example in 
a context, sentence completion, sentence formation… etc? 4 3 2 1 

11.  Is the vocabulary load reasonable? 4 3 2 1 

http://www.en.wikipedia.org
http://www.proquest.umi.com
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12.  Is the vocabulary recycled in different units? 4 3 2 1 
13.  Are the phoneme boxes and the word lists helpful? 4 3 2 1 

C. Grammar / Structure 
14.  Do the language focus boxes in the SB provide clear 

explanations for the rules? 4 3 2 1 

15.  Are there enough examples applying the grammatical items in 
the language focus boxes in the SB? 4 3 2 1 

16.  Do the self-study pages at the end of each unit in the SB 
consolidate the grammatical items that students covered 
before? 

4 3 2 1 

17.  Does the grammar reference included in the SB enhance 
previously learned grammatical items? 4 3 2 1 

18.  Are there lessons in which grammar is tackled implicitly? 4 3 2 1 
D. The Four Language Skills 

19.  Are the four language skills presented in units integratively? 4 3 2 1 
20.  Is there enough input for each language skill in each unit? 4 3 2 1 
21.  Are the four language skills practiced through a variety of text 

types such as stories, descriptions, dialogues, songs and/or 
poems? 

4 3 2 1 

22.  Are the listening materials in the CB & SB enough to enhance 
the listening skill? 4 3 2 1 

23.  Are there real life issues in the CB and SB, which encourage 
students to speak? 4 3 2 1 

24.  Do the reading texts in the CB include authentic language? 4 3 2 1 
25.  Do the writing scripts in the CB provide students with enough 

help for improving their own writings? 4 3 2 1 

II. ACTIVITIES & TASKS 
26.  Do the activities/tasks in the SB help students use the language 

communicatively? 4 3 2 1 

27.  Do the activities/tasks in the SB promote students' critical 
thinking? 4 3 2 1 

28.  Do the activities/tasks in the SB help improve the four 
language skills? 4 3 2 1 

29.  Are the vocabulary activities/tasks in the SB effective ways to 
help students learn, recycle and retain words? 4 3 2 1 

30.  Do the reflection activities/tasks in the SB help students reveal 
their true understanding? 4 3 2 1 

31.  Do the self-study activities/tasks at the end of each unit in the 
SB promote learner autonomy? 4 3 2 1 

32.  Do the learning strategy boxes in the SB provide opportunities 
for students to reflect on 'how to learn'? 4 3 2 1 

33.  Do the projects in the SB help students learn different research 
skills such as collecting, analyzing data and presenting 
findings? 

4 3 2 1 

34.  Do the learning journals in the SB help students reflect on their 
own progress? 4 3 2 1 

35.  Do the club corner magazines in the SB provide students with 
opportunities for independent learning? 4 3 2 1 

NON-TEXTUAL COMPONENTS 
36.  Is the layout and design of both CB & SB interesting? 4 3 2 1 
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37.  Is the title cover of both CB & SB appealing? 4 3 2 1 
38.  Is the blurb on the back cover of both CB & SB informative? 4 3 2 1 
39.  Are the pictures in the CB & SB clear, attractive, catchy and 

appropriate? 4 3 2 1 

40.  Are the diagrams in the CB & SB clear enough to serve their 
aims? 4 3 2 1 

41.  Are the tables in the CB & SB clear and useful to do tasks? 4 3 2 1 
42.  Is the size of the CB & SB appropriate? 4 3 2 1 

  43. Please answer the following question 
Do you think that  involving teachers in the process of textbook evaluation is 
professionally useful? Why? 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………. 
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    Abstract  
 
   It is widely believed that the quality of teaching in schools depends, to a large 
extent, on the competence of the teacher. It is from this belief that the curriculum in 
the pre-service stage gains its paramount importance. The training programme that 
teachers go through plays a great role in shaping their personalities and their 
competencies as teachers by enriching their academic and educational knowledge, and 
building up their practical skills. 
   This research paper is an attempt to investigate the present situation of the pre-
service training of EFL teachers for Cycle 1 and Cycle 2 in Omani schools. It is based 
on the assumption that the ELT teacher education programme in Oman, though a good 
programme in general, is defective and inefficient in many respects. This unfavourable 
situation leads to produce teachers who are not as competent as they should be and 
cannot achieve the desired goals of excellence in education. The present curriculum 
needs to be completely revised in the light of the needs analysis of prospective Omani 
EFL teachers. 
   This paper surveys and discusses the basic principles of teacher training, the 
components of the EFL teacher training programme being in use in Oman, and the 
required competencies of the English language teachers. Some conclusions and 
recommendations are also offered to help enhance the effectiveness of the existing 
programme.  
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1. Basic Assumptions 
   The teacher is generally regarded as the manager of the language teaching-learning 
operation. He is the learner’s model on whose quality depends, to a large extent, the 
success of the language teaching process. 
   Strevens (1997) believes that the best way to improve teaching is through teacher 
training, especially pre-service teacher training. The general effectiveness of language 
teaching and learning in any given ELT situation depends largely on the quality of the 
pre-service training programme. 
   Widdowson (1993) states that training deals with the competence of the trainees 
through a programme designed to achieve specific objectives. It is  
 
“…the development of competence to deal with a limited range of problems identified 
in advance. Courses of instruction are based on a specification of what these problems 
are, and aim at providing trainees with a formula which can be applied to these 
problems.” (p.8) 
 
   Bell (2001:37) points out that training is the “… planning to give people the chance 
to learn to achieve results that the job demands.”  
 
The teaching of English, or any other language, is not only teaching an organized 
syllabus, but also, and equally important, how to teach a language. In other words, the 
problem facing an untrained teacher is not only a problem of what to teach, but also 
how to teach. 
 
2. Teacher-Training Elements 
 
2.1. Trainer 
   Since the trainer is considered the model for the trainees, the student teachers 
trainer’s task will be two-fold. First, he must have a very good command of the 
curriculum he is teaching and the different methods and techniques of language 
teaching; second, he must understand the EFL situation in order to direct the 
curriculum to the trainee’s future needs. The second task is of paramount importance 
and includes the trainees’ progress during the training programme, supervising their 
teaching practice, raising their awareness about the peculiarities and challenges that 
will face them in their future career, and offering constant encouragement to create in 
them the sense of dedication and respect for their profession. 
   The personal characteristics of the student teachers trainer are also influential in 
directing the attitude of his trainees towards language teaching. Bright and McGregor 
(1990) affirm that the English teacher should have enthusiasm and imagination that 
can make his English course a sort of clearinghouse for ideas and interests. 
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2.2. Trainee 
   The language background and previous knowledge and experience of the trainees 
help the trainer to identify their level and decide what sort of curriculum they need and 
how to implement this curriculum effectively. Trainee’s attitude and motivation are 
also of vital significance to the success of the training programme. If the student joins 
the college with a good language background and with interest, and motivation to be a 
teacher, and if the profession has a respectable social status, the possibility then to be a 
successful teacher will be greater. Tudor (1992) states that good motivation is essential 
for success and that 
 
   “… with highly motivated learners, even if other factors are less than ideal, 
something meaningful can always be achieved. If motivational levels are low, 
however, teaching will be an uphill struggle and levels of attainment are likely to be 
disappointing.” (p.31)  
 
Another factor is the trainees’ willingness to exert efforts and work hard to develop 
their abilities and personalities towards being successful language teachers. 
 
 
2.3. Programme 
   It is commonly agreed that every successful programme must be directed towards 
specific objectives. Johnson (2000) puts four questions outlining the basis of teaching 
programmes:  
1. What are the educational purposes of the teaching establishment? 
2. What are the educational experiences that can achieve these purposes? 
3. How can these experiences be organized?  
4. How can we determine whether these purposes are being achieved? 
 
Answers to these questions in the world of educational planning can take a nearly 
infinite variety of forms that constitute the components of any training programme. 
   Having reviewed the three basic elements of the teacher-training operation, we move 
now to consider another element which has its clear effect on the operation, that is, the 
realistic possibilities of teacher training. 
We should not expect the teacher-training programme to be carried out in an ideal 
situation. The three elements of teacher training are affected by the general 
circumstances where the training operation is being implemented. 
   The administrative factors have a considerable effect because being subject to such 
factors “many programmes have to train applicants who are too young, or have an 
inadequate level of personal education” (Strevens, 1997:22). In many training 
institutions there is a shortage of qualified staff acquainted with the EFL situation 
where the teacher-training takes place and sometimes “programmes are not adequately 
staffed with people capabable of creatively guiding teaching practice.” (Wingard, 
1974:49) 
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   Financial and facility restrictions also exert a great influence on the training 
programme: Are student teachers’ trainers well-paid?  Are there sufficient facilities in 
terms of books, references and equipment in the training institutions? Are there 
facilities for teaching-practice supervisors in the training schools?  
 
3. Holistic versus Atomistic Approaches 
      In an effective teacher education programme, theory and practice are two 
fundamental aspects. This has always been an axiom for student teachers’ educators 
.Girard (1974) states that the lack of correlation between theoretical and practical 
training is a common defect in the educational systems of many countries, and it is a 
common complaint that teacher-training programmes in both pre-service and in-
service stages emphasize theory at the expense of practice. 
   Theory and practice are both important for teacher training but we should emphasize 
here that there is a necessity now to move from teacher preparation to teacher 
education. The theoretical part should be consistent with the goals and objectives of 
the training programme in being specific to the needs of the students teachers in all the 
courses offered prior to the teaching practice period. The practical part must not only 
be an opportunity of applying what they have been taught but also an opportunity to 
meet the challenges and practicalities of the ELT situation, which is constantly 
developing and changing, and a time of inspiration for future professional 
development. This is a real dilemma for student teachers’ educators who wish to 
derive principles for successful practice from empirical data rather than from theory or 
speculation and who wish to equip teachers-in-preparation with both low-inference, 
readily learnable classroom skills as well as higher-level principles and decision-
making skills. The dilemma, as Richards (1997) emphasizes, is that while low-
inference techniques and teaching behaviours can be readily taught, their aggregation 
does not necessarily result in good teaching. Rather, good teaching is a complex, 
abstract phenomenon comprising clusters of skills, such as those relating to classroom 
management and lesson structuring. These cannot readily be atomized into discrete 
skills to be mastered separately. We suggest here that a balance needs to be struck 
between holistic and atomistic approaches to teacher education. This entails a 
multiple-activities approach to teacher preparation through which student teachers are 
provided with opportunities to investigate their own teaching and the teaching of 
others, to carry out investigative projects in their own classrooms, and to discuss 
teaching in a range of contexts. The multiple-activities approach is particularly 
effective in developing decision-making skills which are badly needed by the novice 
teachers. To be fully effective, it is necessary for teacher educators to be sensitive to 
the interactions between teaching, observation, and investigation, and to make 
connections between these different activities.  
 
4. Existing Programme 
   In most EFL situations, including Oman, teacher education programmes typically 
include three general components: (1) 



                  2009 مارس 18-16 ندوة المناھج الدراسیة رؤى مستقبلیة                                                                                                                      

 301

 
4.1. A Skills-based Component: This component covers courses offered to student 
teachers to help them acquire the basic skills that enable them to use and teach the 
English language to an acceptable level. It includes courses such as: listening, 
speaking, reading, writing, vocabulary development, grammar and other language- 
skills-related courses. They are mostly taught following the traditional approaches to 
language teaching even though some modern equipment is used. For instance, the four 
traditional skills are taught using pre-designed materials and tasks with little or no use 
of authentic materials or authentic tasks. (see Appendix 1 for a list of all the courses of 
the existing ELT programme). 
 
4.2. A Specialization-based Component. This is made up of some specialized 
courses and can be divided into subcomponents: 
A. Linguistics Courses: This subcomponent includes courses such as Introduction to 
Linguistics, Phonetics and Phonology, Morphology and Lexical Semantics, Syntax 
and Structural Semantics, Sociolinguistics, Psycholinguistics, and General 
Translation. 
 B. Applied Linguistics Courses: This includes a number of courses like Readings     in 
Applied Linguistics, Second Language Acquisition, and Error Recognition and 
Correction. 
C. Literature Courses. This covers such courses as Literature 1, Literature 2, World 
literature, Contemporary Literature and Poetry, Children’s Literature and Language 
Through Stories. 
 D. Methodology Courses. This includes few courses such as ELT Methods of 
Teaching and ELT School Curriculum Courses. 
 
4.3. A Practical Component. This includes a number of courses that are supposed  
to offer actual opportunities for the students to apply what they have learned in the 
other components to micro-teaching at college or to practical language teaching in 
classrooms in both Cycle 1 and Cycle 2 in different Omani schools. The practical part 
at college consists of two main parts: a theoretical part consisting of some 
competencies such as lesson planning, teaching strategies and content analysis; and a 
practical part consisting of microteaching. This component covers two courses at the 
Rustaq College: Practicum 3 and Practicum 4. They are assessed by a mid-term test 
(30%) and micro-teaching (70%).  
   As for the school practicum courses, student teachers are assigned to teach English 
to Cycle 1 students (Grades 1-4; age range 6- 10 in most cases) in government schools 
for a period of 12 weeks in the first semester of their fourth-year study, which is the 
final year of the teacher education programme. The course is called Practicum 3. In 
the second semester, they are assigned to teach English to Cycle 2 students (Grades 5-
10; age range 11-16) for another period of 12 weeks. The course is called Practicum 4. 
In both Practicum 3 and Practicum 4 courses, student teachers go to practice teaching 
in the training schools twice a week. The official series of textbooks in Omani schools 
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is called English for Me series (EFM). There is a student book and a skills book for 
each grade together with a Teacher’s Book to be used by the school teachers and 
student teachers from the College. 
 
5. School Practicum Assessment System 
    Student teachers’ performance is assessed in both semesters by a number of 
academic supervisors from the English department in visits organized by the College 
to these schools. The academic supervisors use an evaluation form or an assessment 
checklist consisting of 20 items covering different skills and aspects of English 
Language Teaching and a performance scale ranging from 5 to 1 (see Appendix 2 for 
details of the checklist).(2) Each student teacher is assessed a number of times in both 
semesters and is awarded a mark out of 100 in each school visit The final mark is the 
average of these assessments and is later on converted to 80% of the total mark of the 
school practicum course. The cooperating teachers in the training schools use the same 
checklist to assess student teachers’ performance and the number of times each student 
teacher is assessed by the cooperating teacher differs from one school to another. Each 
student teacher is assigned a mark out of 10. There is another checklist to be used by 
the school principal to assess the trainees’ performance throughout the teaching 
practice period. The checklist consists of 10 items and each student is also assigned a 
mark out of 10 (see Appendix 3 for details). (3)  
The overall mark to be assigned to each student will be thus as follows: 
 80% percent for the academic supervisor’s assessment;10% for the cooperating 
teacher’s and 10% for the school principal’s.    
6. Discussion 
   A number of things are noticeable about the existing programme courses. First, there 
is a heavy component of literature courses (e.g. Literature 1, Literature 2, World 
Literature, Contemporary Literature and Poetry, Children’s Literature, Language 
Through Stories).These and other courses (e.g. General Translation, Sociolinguistics, 
Psycholinguistics, Discourse Analysis) do not contribute effectively to the successful 
implementation of the programme either because they are not taught properly or 
because the students are not taught how to relate these courses to the practice of 
English language teaching in addition to the enormous amount of time and effort that 
is badly needed for the practical aspects of the teacher education programme as the 
students are being trained to be English Language Teachers rather than poets or 
literary critics.(4)  The study plans of these courses do not include a practical 
component or the courses are regrettably taught by staff with no qualification or 
training in ELT methodology. All of them would assert that they teach theses courses 
as ‘content’ courses and not as courses for teacher preparation which is the job of 
other members of staff. The other members of staff are not assigned the task of 
connecting these courses to the practicalities of language teaching as they are not 
specialized in these courses. There are certainly gaps to be filled here. 
   Second, the school practicum courses need to be  redesigned in such a way as to take 
into account that the students are being trained to be teachers dealing with human 
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beings more than mere ‘imparters’ of information or just trainers who will take up 
teaching as a job that needs certain skills like carpentry or driving a vehicle. It is not 
sufficient for the practicum supervisors to evaluate student teachers on a list of items 
in each school visit giving them as little or as much feedback as possible. This is a 
defective procedure as students are not trained on how to deal with classes and 
situations that change all the time. This is a ‘static’ approach to school practicum. 
What is needed is a ‘dynamic’ approach whereby the student teachers play a more 
active role in the process. The supervisor may even just want to evaluate students as 
quickly as possible by ticking the items on the evaluation form without giving them 
the appropriate feedback. The student may not be able to generalize the classroom 
procedures to different or future lessons in the same cycle or in a different cycle. In 
other words, students are guided, or rather ‘misguided’, to feel they need to be told 
what they should do exactly in each lesson of a textbook. They mistake the teaching of 
a language for the teaching of a textbook. They miss the main objective in the teacher 
education programme in that they are being trained to deal effectively with any ELT 
lesson or any EFL situation. 
   As for the college-based practicum courses which are of direct relevance to student 
trainees’ practical teaching and experience, we notice two things about them. First, the 
link between the theoretical part and the practical part may not be clear or made clear 
to the students. They think that the theoretical part should be given like a “rule of 
thumb”, which is not true nor is it advisable. They do not realize that the theoretical 
part is merely a guideline and not to be taken as a ‘rule of thumb’. This certainly runs 
against the basic principles of language teaching as a creative job. The other thing is 
the shortage of time for the practical component. The maximum time student teachers 
practice language teaching before they go to actually teach in the training schools is 
two hours and twenty minutes only in the practicum courses; and this is the maximum 
which may not apply to all students (20 minutes in the micro-teaching component of 
the ELT Methods of Teaching course offered in the second year of study; 60 minutes 
in the two micro-teaching sessions of the Practicum 1 course and 60 minutes in the 
two micro-teaching sessions of the  Practicum 2 course, both of which are offered in 
the third year). This is clearly a very unfavourable situation, especially when we take 
into account that not all student trainees may have the chance, for a variety of reasons, 
to practice two micro-teaching sessions according to the study plans of Practicum 1 
and Practicum 2 courses. It is obvious that the pre-service practical teaching period at 
the college is extremely insufficient to prepare student teachers to teach effectively in 
schools.  
       To sum up this discussion, we may say that there has been some sort of 
sophistication or professionalization in designing the theoretical basis of the ELT 
education programmes in the colleges of education or applied sciences in Oman. A 
large number of courses are offered in the five years’ study at the college, some of 
which are applied in nature such as ELT methods of teaching and school curriculum 
analysis. Yet if the primary goal of teacher education programmes is the preparation of 
effective language teachers, the theoretical and practical components of the existing 
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programme, as we have argued, are not sufficient for achieving this goal, which calls 
for an urgent revision of all the courses.  
  
 7. Training Misconceptions 
   There are a number of “training misconceptions” which are regrettably held by the 
vast majority of student teachers, teacher trainers, school teachers and school 
administrators regarding the task of practical teaching in schools. One of these 
misconceptions is the belief that the teacher education programme should be restricted 
to the training of the student teachers to teach the official school textbooks. This is a 
grave misconception as it is obvious that we cannot equate the teaching of language 
with the teaching of a certain set of textbooks that may be changed or even replaced 
by another set when the need arises. The second misconception is that student teachers 
must not use any supplementary materials to improve teaching or reinforce learning. 
Student teachers are constantly reminded by the cooperating teachers in schools that 
they are not allowed to teach any material that is not in the official textbook in spite of 
the fact that the Teacher’s Book itself recommends the use of the supplementary 
materials whenever and wherever deemed necessary by the teachers. A third 
misconception held by the student teachers is their belief that they cannot teach the 
textbook or the language without the Teacher’s Book and hence they are reluctant to 
be innovative or creative. They mostly follow the Teacher’s Book in a blind and 
ineffective way. A fourth misconception is to look at the experience of the teaching 
practice in schools as a period of assessing students’ performance by means of a 
checklist of items rather than to look at it as a period of training that is supposed to 
offer student teachers ample opportunities for learning the complexities of language 
teaching and how to improve and develop their teaching skills and experiences in 
order to ultimately achieve the desired goal of excellence in education.  
 
8. Alternative Programme Framework  
   An alternative approach to the development of goals for teacher preparation 
programmes is the examination of the total context of classroom teaching and learning 
in an attempt to understand how the interactions between and among teacher, learners, 
and classroom tasks affect learning. (Richards, 1997:9) This can be referred to as a 
holistic approach, since it focuses on the nature and significance of classroom events 
and involves both low-inference and high-inference categories. Such an approach 
implies different goals for teacher preparation: 
 
“Holistic approaches work towards training goals not all of which can be broken down 
into individually verifiable training objectives, and they stress the development of 
personal qualities of creativity, judgement and adaptability… The formulaic or 
prescriptive nature of a mere “vocational training” approach to [teacher training in 
TESOL] is contrasted by holists with an “education” in more general principles.” 
(Britten 1985:113) 
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Although some aspects of this approach can be operationalized and presented to 
teachers-in-preparation as techniques to be mastered, there is more to teacher 
preparation than skills training. McIntyre (1980) observes that 
 
“…both managerial skills and direct instruction are defined only in terms of high-
inference variables… If this is generally the case, its implication for teacher educators 
is that we cannot hope to train student teachers; whatever one’s criteria of 
effectiveness, the components of effective teaching cannot be spelt out in operational 
terms, but are crucially dependent on the teacher’s qualities.” (p. 295) 
 
For the development of these qualities, activities are needed that move beyond 
“training” and that seek to develop the teacher’s awareness and control of the 
principles underlying the effective planning, organization, management, and delivery 
of instruction.Both the micro- and macro-dimensions of teaching must be addressed 
(Larsen-Freeman, 1983). 
   The alternative framework we suggest here for an effective teacher education 
programme in Oman and other similar situations consists of two dimensions: the 
micro-dimension and the macro-dimension. We shall deal with each one in turn. 
 
 8.1. Micro-Dimension 
   Activities and learning experiences in this dimension represents the training view of 
teacher preparation. Teaching is broken down into discrete and trainable skills which 
can be taught to the student trainees in courses that should be designed to meet their 
specific needs as prospective EFL teachers. This dimension in our suggested 
framework will require a complete revision and “trimming off” of the courses offered 
at present in the existing programme. There should be a balance between theory and 
practice and all the courses and study plans must contain a practical component 
discussing the relevance and application of the course to practical language teaching in 
schools. This necessitates that all staff teaching the specialized courses in the new 
programme should have an educational background in addition to the academic one. 
The courses in this dimension should discuss and relate any theory presented to 
practical problems and challenges instead of leaving this important aspect to the 
student teachers themselves who lack the experience and the ELT background to put 
these courses to practical use.(5) In addition, the courses that are directly related to 
practical language teaching (e.g. ELT Methods of Teaching, ELT School Curriculum 
Analysis, Assessment and practicum courses) should be assigned more weight in 
terms of credit and contact hours. 
 
 
 
8.2. Macro-Dimension 
   This dimension may include a number of training experiences which we think 
essential in any effective teacher education programme. They may differ from 
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situation to situation depending on the practicalities of the teaching situations and the 
facilities that may exist in the educational system and in schools. 
   The activities and experiences in this dimension reflect a view of teacher preparation 
as education and focus on clarifying and elucidating the concepts and thinking 
processes that guide the effective second language teacher (Richards, 1997).  
  Training experiences that can be offered in a teacher education programme to prepare 
EFL teachers for Cycle 1 and Cycle 2 in Oman schools may include the following: 
 
(i) Case studies: observing films or videos in which desired teaching strategies and 
behaviours are demonstrated. Student teachers need to have discussions of the 
teaching and training situations presented in these films and videos in college-based 
practicum courses and during their school-based practicum as these films and videos 
are rich sources of data and they serve effectively to broaden the practical horizons for 
the students.(6) 
 
(ii) Training Portfolios: These are a collection of documents and other items that 
provide information about teachers’ performance. They are composed of teachers’ 
thoughts, goals, and experiences together with reflection and self- assessment. 
Therefore, teachers have to think about their goals and priorities for future 
improvement (Richards and Farrell, 2005). Reflection is an effective way of fine-
tuning teacher trainees’ evaluative skills to the point that they feel confident in their 
own ability to define what “works” in their own classrooms (Harshbarger, 2002). 
Johnson (1999:1-2) defines reflection as “reasoning…[that] represents the complex 
ways in which teachers conceptualize, construct explanations for, and respond to the 
social interaction and shared meaning that exist within and among teachers, students, 
parents and administrators, both inside and outside the classroom.”  Although each 
teacher’s reasoning is based on informal knowledge and personal beliefs, Johnson 
makes a clear distinction between teacher reasoning that focuses solely on subjective 
perceptions of teaching and “robust reasoning…when teachers expand their 
understandings of themselves, their teachings, their classrooms and their schools” 
(1999:139).  
   Student teachers’ portfolios may also include a number of other items: the 
supplementary exercises, activities, and tasks they have used in their teaching during 
the practicum period; audio and video tapes of selected lessons; teacher-created 
instructional materials; feedback statements from the supervisors, the principals and 
cooperating teachers; a plan to acquire the knowledge, skills, and attitudes needed for 
future self-improvement. Teachers’ and student-teachers’ portfolios have recently 
gained a great deal of popularity and in importance in language assessment and in 
teacher education programmes: 
 
“ Portfolios in student assessment became a popular initiative slightly before being 
advanced in the teacher education sphere, but a similar logic surrounds teacher 
portfolios as does student portfolios – we need methods of and bases for assessment 
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that represent in a more realistic way the actual domains of practice that are being 
assessed.” (Crooks, 2003:197) 
 
(iii) Critical Incident Analysis: This is an area which is well covered in general 
education (e.g. Tripp, 1993) but largely overlooked in ELT. Critical incident analysis 
concerns analyzing unplanned events happening in class, which cause teachers to have 
more insights about their own teaching. Critical incidents can be both positive and 
negative. Analysing them encourages self-awareness and enables teachers to become 
more critical about their teaching. The incidents can also be used for action research.  
 
(iv) Classroom Research:  This aspect should be incorporated into the academic 
course of Classroom Research and Teacher Development (see No.43 Appendix 1) 
being now offered in the third year of the teacher education programme. As Long 
(1983) points out, classroom-centred research offers opportunities through which 
student teachers can observe their own and others’ teaching and classroom behaviour. 
They can also use the research of others to improve their own instruction. For 
example, some student trainees have used Rowe’s (1986) research on “wait-time” as a 
means through which to view classroom interaction. Rowe studied the amount of time 
teachers waited for a response to their questions before repeating the same question or 
asking a new one, as well as the amount of time between getting a response to the 
question and reacting to it. She discovered that teachers generally wait less than one 
second, and that when the teacher increases wait-time to three or more seconds, the 
pattern of communication in the class changes. Students direct more questions to the 
teacher and to each other, and they react to others’ responses more frequently. As a 
consequence of looking at wait-time, some student teachers have been able to examine 
their own use of wait-time and have successfully changed their use of it in their 
teaching. More importantly, they have realized the importance of using others’ 
research as a basis for investigating their own (Gebhard et al, 1997:21).  
 
(v) Team Investigative Projects: Conducting team investigative projects can provide 
the student teachers with the methodology for understanding their own teaching 
processes and behaviours. They can also provide them with ample opportunities to 
gain awareness of the interaction that goes on in their classrooms as well as to 
consider how they would approach their lessons in a more effective way. 
    Student teachers must work in teams to conduct these projects and a set of 
guidelines are to be given to them to facilitate their tasks. The projects are to be 
videotaped and offered for discussions in special training sessions to be attended by all 
teacher trainees at college. These projects will certainly be more useful as they are the 
work of a team and they are directly related to practical English language teaching 
problems. They may be called “Graduation Projects” in line with similar projects done 
by students in other scientific specializations such as engineering. English language 
teaching can legitimately be referred to as a human science after all the sophistications 
that have prevailed in the field. 
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   “Project work lends itself very well to the development of learners’ intercultural 
knowledge because it is typically content-oriented. Additionally, it has a lot of other 
advantages. It develops students’ language skills, problem-solving skills, creativity, 
imagination, research skills, and treatment skills.” (Chlopek, 2008:17). 
 
These skills are especially important in a teacher education programme in any EFL 
situation like Oman as they combine skills from both the micro-dimension and macro-
dimension. 
 
9. Conclusions 
   Teacher educators are engaged in part in the task of constructing appropriate 
conditions for training and learning. They know that what they teach, their course 
content, is only as effective as how they teach it, including the atmosphere in which 
the teaching and training takes place. 
   It has been argued here that teacher-trainees need to experiment with teaching 
materials and methodologies that they think more useful and helpful for EFL learners 
in Omani schools. They should not be restricted by the textbook materials or the 
prescribed steps, methods and classroom procedures recommended by the Teacher’s 
Book (Manual, Guide) of the English for Me series. They need to be reflective and 
creative and better understand the complexities of teaching a foreign language. Edge 
(2005) argues that, at present, ELT teachers are no longer required to apply a 
particular method in their teaching. Instead, they should be responsive and responsible 
for examining their teaching context to gain a deeper understanding of their own work. 
This process of open, continuing development creates an institution which is an 
environment that caters for learning, collaboration, and growth. 
   The teacher education programme being offered at the Rustaq College of Applied 
Sciences ( formerly, Rustaq College of Education) is , in general, a good programme 
but not as effective as it should be and it needs to be improved in both the micro-
dimension and the macro-dimension in order to be able to cope with the latest 
developments in English language teaching theory and practice and to be in line with 
the endeavors being made at the present to make the College a centre of excellence in 
higher education. 
10. Recommendations 
   In order to improve the teacher education programme in Oman and make it more 
effective, the following recommendations can be offered: 
1. Setting-up a specialized committee to revise the academic courses being offered in 
the micro-dimension of the programme. This committee should be made up of teacher 
trainers who are specialists in English Language Teaching and teacher training. The 
task of such a committee is to “trim off” the courses of this dimension and to establish 
how these courses can be related to English language teaching in Omani schools and 
how they can be made use of by the student teachers in their future careers. There 
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should be a practical component in each course to be offered in the new teacher 
education programme. 
2. Extension of the school-practicum to another year so that student teachers will 
practice pre-service teaching in schools in the third year in addition to the fourth year. 
This will allow the academic courses to be directly related to the actual teaching 
processes that go on in Omani schools instead of teaching these courses in an 
academic theoretical way detached from the realities of English language teaching in 
schools. The third year is to be devoted to ‘serial practicum’ and the fourth year to the 
‘block practicum’.  If this recommendation is unacceptable for economic reasons, then 
we recommend the transfer of some courses like “Classroom Research and Teacher 
Development” from the third year to the fourth year of study in order to allow student 
teachers to do their researches in actual classrooms. 
3. Improving the practicum assessment process of the student teachers’ performance 
so that it will include all the aspects we have already discussed in the macro-
dimension. It is completely unreasonable to depend on a checklist of evaluation items 
to assess student teachers’ performance in a complex training experience as the 
school-practicum courses.  
4. Issuing a set of clear guidelines to be circulated by both the Ministry of Education 
to their schools and by the Ministry of Higher Education to the colleges and teacher 
trainees to encourage innovation, creativity and classroom researches on English 
language teaching by the student teachers in schools even if there are no directives 
from either ministry to the contrary. These guidelines will be very helpful to spell out 
any misconceptions in this respect. 
5. We recommend a more active cooperation between the Supervision Department at 
the Ministry of Education and the training colleges in providing the colleges with 
feedback about the long-term performance of the student teachers who have taken up 
teaching posts in the Ministry of Education in order to help enhance the quality of the 
teacher education programme at these colleges. 
 
Notes 
1. The exposition and discussion here is related mainly to the teacher education 
programme being in use in the Department of the English Language and Literature, 
Rustaq College of Applied Sciences in Oman (formerly, Rustaq College of 
Education). 
2. This evaluation form, or checklist, has been designed by the researcher of this paper 
making use of some documents in English and Arabic from the Ministry of Higher 
Education and the College of Education, Sultan Qaboos University. 
3. This evaluation form has been translated from Arabic and designed by the 
researcher. 
4. It is quite unreasonable to allocate 4 contact hours (that is, teaching hours) to, for 
instance, the Children’s Literature course and only 3 hours to the ELT Methods of 
Teaching course in any teacher education programme.  
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5. It seems there is an urgent need for a specialized committee to be set up to “trim 
off” the courses of the existing programme. 
6. There is an excellent collection of video material, covering a variety of teaching 
contexts, available in the British Council’s Teaching and Learning in Focus, and 
similar resources have been prepared by other institutions, such as the National Centre 
for English Language Teaching and Research in Australia. 
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             Appendices 
 
Appendix 1: Existing Programme Courses, Contact Hours, and Credit Hours (taken 
from: The Main Documents for English Language Teachers, Muscat 2006 / 2007), 
Ministry of Higher Education, Oman. 
 

 
Serial 

 
Course Name 

Contact 
Hours 
 
 

Credit 
Hours 
 
 



                  2009 مارس 18-16 ندوة المناھج الدراسیة رؤى مستقبلیة                                                                                                                      

 312

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 

Introduction to Linguistics 
Advanced Reading and Vocabulary 
Advanced Writing 1 
Grammar and Usage 1 
Phonetics and Phonology 
Listening and Speaking 
Advanced Writing 2 
Grammar and Usage 2 
Morphology and Lexical Semantics 
Syntax and Structural Semantics 
Literature 1 
Language Acquisition 
Report Writing 
Report Writing 
Communicative Language Teaching Development 
Initial Literacy Skills Development 
General Translation 
Oral / Aural Language Skills Development 
Reading and Writing Skills Development 
Vocabulary and Grammar Language Skills Development 
Psycholinguistics (elective 1) 
Sociolinguistics   (elective 1) 
Discourse Analysis (elective 1) 
Readings in Applied Linguistics 
Error Recognition and Correction 
Language Through Stories 
Language Through the Arts 
Differential Learning and Independent Learning Strategies 
Children’s Literature 
Advanced Listening Comprehension (elective 2 ) 
Creative Writing (elective 2) 
Debating and Communication (elective 2) 
ELT School Curriculum Analysis 
World Literature (elective 3) 
Contemporary Literature and Poetry (elective 3) 
Literature II (elective 3) 
Introduction to Computers I 
Introduction to Computers 2 
Assessment  
Research Methodology and Statistics 
Educational Technology Using IT 
ELT Methods of Teaching 
Classroom Research and Teacher Development 

  3 
  3 
  3 
  3 
  3 
  3 
  3 
  3 
  3 
  3 
  3 
  3 
  3 
  3 
  3 
  3 
  3 
  3 
  3 
  3 
  2 
  2 
  2 
  3 
  3 
  3 
  3 
  3 
  3 
  2 
  2 
  2 
  2 
  2 
  2 
  2 
  2 
  2 
  3 
  2 
  3 
  3 
  3 

  4 
  4 
  4 
  4 
  4 
  4  
  4 
  4 
  3 
  3 
  4 
  3 
  4 
  4 
  3 
  4 
  3 
  4 
  4 
  4 
  3 
  3 
  3 
  3 
  4 
  4 
  4 
  4 
  4 
  3 
  3 
  3 
  3 
  3 
  3 
  3 
  3 
  3 
  3 
  3 
  4 
  3 
  3 
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44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51.  
52. 
53. 
54. 
 

Practicum I 
Practicum 2 
Practicum 3 
Practicum 4 
Oman Across History * 
Practical Arabic Language skills* 
Islamic Culture*  
Educational Foundations*  
School Management* 
Educational Psychology* 
Developmental Psychology* 
 
 
 
                                                                     Total        
 

  3 
  3 
  5 
  5 
  1 
  2 
  1 
  3 
  3 
  2 
  3 
     
   
 
132  

  6 
  6 
School 
School 
  2 
  3 
  2 
  3 
  3 
  3 
  3 
   
   

 
  * These courses are taught in Arabic. 
 
  
   
 
 
 
   

Appendix 2: Academic Supervisor Assessment Form*                                    
Student Trainee:     School: 
Group                                                              Class Period: 
Supervisor:      Date: 
Category Excellent 

      
     5 

Very 
Good 
    4 

Good 
   
   3 

Satisfactory 
        
       2 

Poor 
   
   1 

Personality: 
1. Having self-confidence 
2. Using a clear voice 
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Language Proficiency: 
3. Uses language accurately and fluently 
4. Uses language appropriate to his/ her students’ 
level. 

     

Lesson Preparation: 
5. States clear lesson aims 
6. Uses effective teaching strategies 
7. Applies appropriate timing  

     

Instruction: 
8. Uses pre-teaching effectively 
9. Presents the new lesson efficiently 
10. Provides students with enough practice 
11. Demonstrates skill in questioning 
12. Provides students with  appropriate 
reinforcement 
13. Provides students with appropriate feedback 
14. Gives clear instructions 
15. Utilizes teaching aids effectively 
16. Distributes participation fairly among students  
17. Checks students’ understanding 

     

Classroom Management and Achievement of Aims 
18. Maintains appropriate classroom behaviour 
19. Offers assistance to students during activities 
20. Achieves lesson aims 

     

 
Total Mark:        Supervisor’s Signature: 
 
General Comments: 
 
 
 
 
* This form is also used by the cooperating teacher to assess the student teacher’s performance in the 
school practicum courses in semester I and semester 2. 
 
 
 Appendix 3: School Principle Assessment Form 
 Academic Year:                        Semester: 
 Date:        School: 
Student's Full Name: 

          Performance  Scale    
    5    4    3    2      1  

                       Items 
    

 

     Takes care of his/ her general 
appearance. 

1 
 

     Cooperates well with his/her colleagues , 
cooperating teachers and the school 
administration. 

 
2 
 

     Respects school regulations and 3 
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instructions.  
     Accepts Advice and direction from the 

school administration. 
4 
 

     Participates in school activities. 5 
     Makes use of the school teachers' 

experiences. 
6 
 

     Punctual in daily attendance during the 
practicum. 

7 

     Uses a variety of learning resources in 
lessons. 

8 
 

     Treats pupils in a humane way. 9 
     Accepts criticism from the school 

administration. 
10 
 

 
  
Mark (out of 50):                    Mark (out of 10):                               School Principal 
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  تحديات الواقع وانعكاساتها على المناهج الدراسية: المحور الرابع    
 

  :إدماج بعض المهارات الحياتية المعاصرة في مناهج التعليم األساسي           
  نموذجاًأاحترام الرأي اآلخر التعبير عن الرأي و                 

  
  
  
  
  
  

                              
سام عمار. د.أ  

 أستاذ المناهج وطرائق التدريس 
 في كلية التربية بجامعة السلطان قابوس

 
 

  س قسم المناهج وطرق التدري-كلية التربية:                         العنوان
   الخوض32 ص ب                                 
  123 الرمز البريدي                                 
   سلطنة عمان– مسقط                                 

    0096824413817/ رقم الفاكس           
  0096892867496/   رقم الجوال                               

  : البريد اإللكتروني                                 
   samammar52@gmail.com 

    
 
 
 

mailto:samammar52@gmail.com


                  2009 مارس 18-16 ندوة المناھج الدراسیة رؤى مستقبلیة                                                                                                                      

 317

 
 

  
  مخطط الدراسة

    مقدمة-1
  أسئلتها مشكلة الدراسة و-2
   أهمية الدراسة-3
  ف الدراسةاهد أ-4
  الحاجة إليه والتعبير عن الرأي واحترام الرأي اآلخر وأهميته  مفهوم تعريف -5

   تشكیله وتطويره وتوجیھه ـ6

س التعلیم على التفكیر العلمي یأسخر یقتضي تإكساب مھارة التعبیر عن الرأي واحترام الرأي اآل ـ 7  
  حترام الرأي اآلخرالتعبير عن الرأي وا ةذج تطبيقي إلكساب التالميذ مهاروـ نم 8

  ـ تصميم الدرس8/1
   النقاط التعليمية للدرس-8/1/1
  التعلّمية والتقويم/  األهداف السلوكية واألنشطة التعليمية-8/1/2
  ختامية مالحظاتـ 8/1/3
  خاتمة -9

   مراجع استخدمت في الدراسة-10
  
  
  
  
  
  
  
  
                                         ملخص      
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وهذا عنوان واسع جداً . حقوقَ اإلنسانإن من بين ما روجت له العولمة في المجالين اإلنساني والتربوي،       

. يل، ولكنها تحمل في طياتها تبعية مريبةيمكن أن تنضوي تحته مفاهيم مشبوهة أو مغلفة بإطار إنساني جم
التي  مطوراً ومغنياً لتربيتنا العربيةغير أن من هذه المفاهيم ما بدا لي بعد التمحيص والتأمل، موضوعاً 

عرفَت عبر تاريخها بالسلطوية والتلقينية، أعنى بذلك مسألة التعبير عن الرأي واحترام الرأي اآلخر، بصفته 
  .حقوق اإلنسان، وبصفته عالمة رقي وعافية في أي مجتمع إنسانيحقاً راسخاً من 

فكيف نرسخ هذه القيمة األخالقية في مؤسساتنا التربوية مفهوماً نظرياً في البدء، ثم سلوكاً مكتسباً يتحول       
لوقت ذاته؟ وما إلى مهارة حياتية تمارسها األجيال الجديدة، باعتبارها حقاً من حقوقها وواجباً من واجباتها في ا

  األسس والمقومات والسبل التي سنعتمدها لتحقيق ذلك؟ 
إن تناوالً نظرياً للمفهوم وأسسه من جهة، وأساليِب تشكيله وتطويره من جهة أخرى، ستمهد السبيل       

  . صفي حقيقيلدرس تطبيقي يقدم  للمعلم نموذجاً حياً لمعالجة هذا المفهوم في موقف
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    مقدمة-1

       عي، مباَئ التطوير والرقيأثار تيار العولمة الوافد إلينا من الغرب، الحامُل، فيما يد
في االقتصاد الذي يشكل عموده : للنهوض ببلدان العالم الثالث، رياح التغيير في كل شيء

واألخالقالفقري، وفي السياسة والتربية؛ ولم تسلم من دعوته القيم  .  
 بدعوى العولمة والتطوير ُأريد لنا أن نتجاوز حتى قيمنا التي تشربناها، فتأصلت فينا عبر      

القرون معايير أخالقية تميز سخصيتنا العربية، وتمنحنا األصالة والحصانة من الذوبان أو 
ص؛ خلّ وخيل إلى بعضنا أنه المنقذ والم.وعانينا من لحظة انبهار بهذا الوافد الجديد. االنهيار

فاندفعوا خلفه يغيرون في كل شيء، وطال التغيير في بعض األحيان أو كاد، أهم مقومات 
شخصيتنا وكياننا العربيين، أعني بذلك لغتنا العربية، من خالل التعليم أو الدعوة إلى التعليم بلغة 

  .العولمة، اللغة االنكليزية
إنني على العكس من . أرفضها بكل ما أنتجتهدو للعولمة،  أرجو أال يفهم مما قدمتُ أنني ع    

ذلك أدعو إلى التأمل في هذه الدعوة، والتبصر في مراميها، إذ ال مناص من التعامل معها بعد 
فلنُعمِل الفكر، . أن فرضت نفسها على الساحة الدولية العباً قوياً جذاباً ومرهوب الجانب

ها، إنني مقتنع بأن العولمة ليست شراً كلَّ. والتغييرولنُمحِص الدعوة، ولْنتدبر أمرنا في التطوير 
 لنا فنسعى إليه، ولْنحدد ما  إذن عما يمكن أن يكون فيها من خيرفلْنبحثْ. هاوليست خيراً كلَّ

  .يمكن أال يكون نافعاً لنا فنتجنبه
  
  أسئلتها مشكلة الدراسة و-2

وهذا . حقوقَ اإلنساني والتربوي، إن من بين ما روجت له العولمة في المجالين اإلنسان     
عنوان واسع جداً يمكن أن تنضوي تحته مفاهيم مشبوهة أو مغلفة بإطار إنساني جميل، ولكنها 

غير أن من هذه المفاهيم ما بدا لي بعد التمحيص والتأمل، . عية مريبةبتحمل في طياتها تَ
 عبر تاريخها الطويل بالسلطوية والتلقينية، التي عرفَت مطوراً ومغنياً لتربيتنا العربية موضوعاً

أعنى بذلك مسألة التعبير عن الرأي واحترام الرأي اآلخر، بصفتها حقاً راسخاً من حقوق 
  .اإلنسان، وعالمة رقي وعافية في أي مجتمع إنساني
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 فأدب العاِلمإن قارئ األدب التربوي العربي اإلسالمي التقليدي يلحظ ذلك بوضوح شديد؛       
والمتعلم، وتأديب الصبيان، وعالقة الطالب الفتى بأستاذه الشيخ، وغير ذلك من العناوين التي  

في تراثنا التربوي مازالت مفاهيم موحية بالمجد الغابر للمعلم، د  سلطة المعلم أو المربي تمج
برياح المتأثرة يحن إليها المربي المعاصر، ويأسف ألفول نجمها بتأثير الدعوات المعاصرة 

التي بدأت تعصف بالشرق العربي، على يد المتنورين الجدد الذين ابتُعثوا التجربة الغربية 
أفكار التغيير  وعادوا يحملون للدراسة العليا من مختلف البالد العربية إلى مختلف بالد الغرب،

، وعِهد إليهم والتطوير، ويعملون على تطبيقها بعد أن تسلموا مقاليد السلطة التربوية في بلدانهم
النهوض بالتربية في مجتمعاتهم التي خرجت للتو من إسار تجربة استعمارية قاسية، مازال 

فكيف يوفقون بين تقاليد  .بعض آثارها العنيدة يجلد مخيلتنا التي ما زالت تحلم بنعمة النسيان 
ة ثقة بين األجيال التراث التربوي القائمة ورياح التغيير التي حملوها، من دون أن يثيروا أزم

  المتعاقبة ؟ سؤال كبير كان عليهم أن يفكروا كثيراً لدى اإلجابة عنه؟ 
      إن التطوير أمر ال بد منه، ما دمنا مضطرين للتعايش والتفاعل مع اآلخرين في عالَم 

ال بد إذن من االعتراف المتبادل بين األنا واآلخر من أجل تعايش مثمر . سريع التغير والتطور
هذه هي القاعدة . وبين المجتمعات المختلفة من جهة أخرى في المجتمع الواحد من جهة،

  . الذهبية للتغيير والتطوير الذي يحفظ خصائص الذات ويحقق النقلة المرجوة في الوقت ذاته
      كيف نستطيع إذن أن نخفف إلى أبعد حد من السلطوية والتلقينية في تعليمنا؛ لننقله بعد ذلك 

:  بين المعلم والمتعلم،هنا،االعتراف المتبادل بين األنا واآلخر، أي حالة يسودها مبدأ إلى
اعتراف المعلم بالمتعلم بصفته كائناً، قابالً للتنشئة والتوجيه من دون شك، ولكنه في الوقت ذاته 

وليس .  وبأسلوبههكائن حر مستقل، له الحق كل الحق في أن يفكر ويحلل ويعبر عن ذاته بطريقت
مختلف السبل له بصفته هذه، أن يهيء ) المعلم ( ذلك فحسب، بل إن من حقه على اآلخر

دور التربية أو هو وهذا والظروف التي تمكّنه من التعبير عن ذاته بكل حرية واستقالل، 
يقابل ذلك بالتأكيد اعتراف المتعلم بالمعلم موجهاً ومرشداً ومربياً . التنشئة الحقيقي والمبدع

  . ناقل معرفة أصيالً وُأمثولة وقدوة حسنةو
      فما السبيل األنجع لتحقيق ذلك؟ إنه في رأينا نشر قيمة التعبير عن الرأي واحترام الرأي 

  .اآلخر وتعميقها في تربيتنا لتصبح مهارة حياتية وسلوكاً راسخاً متأصالً في أجيالنا
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لتربوي، معلماً كان أو مديراً أو موجهاً، فالممارس ا. دراستنا تنطلق من هنامشكلة        إن
ا سمة مميزة لتربيتنا التقليدية،  التي سبق أن ذكرناها واعتبرناهيواجه منذ البداية الحقيقةَ

 إن شئنا - أو أعني السلطوية والتلقينية، ويالحظ أن ممارساتنا التربوية قد أقصت أو استبعدت
:  بتأثير العرف التربوي السائد، مفاهيم من مثل أهملت عن عمد أو-أن نكون أكثر مجاملة قلنا

التعبير بجرأة وحرية عن الرأي، واحترام اآلخر ورأي اآلخر، واالعتراف بحق اآلخر في 
االختالف، وتفهم أسباب هذا االختالف، واعتبار ذلك كله مصدر تسامح وحيوية وغنى وعافية 

باعتبار أن المجتمع هو الذي أنشأ  ،نياًثاأوالً، وفي المجتمع  ونضوج في المؤسسات التربوية
وتربيتهم ليتكيفوا مع تقاليده وفلسفته، ويسهموا مولها وعهد إليها بتنشئة أبنائه هذه المؤسسات و

  .بفاعلية في بنائه والنهوض به وتطويره
اً فكيف نرسخ هذه القيمة األخالقية في مؤسساتنا التربوية مفهوماً نظرياً في البدء، ثم سلوك      

اجباً من مكتسباً يتحول إلى مهارة حياتية تمارسها األجيال الجديدة، باعتبارها حقاً من حقوقها وو
  واجباتها في الوقت ذاته؟

     سنترجم هذا السؤال الواسع إلى سؤالين إجرائيين محددين بدقة تسمح للدراسة بأن تجيب 
  :والسؤاالن هما. عنهما بوضوح

 الرأي واحترام الرأي اآلخر لدى المتعلمين في   المدرسة كيف نشكل مفهوم التعبير عن .1
 . ونطوره

كيف نرسخه في التعليم ليصبح مهارة حياتية تمارسها األجيال في مواقف الحياة المختلفة  .2
  سلوكاً طبيعياً ال تكلف فيه؟

  
  
  
 

  
   أهمية الدراسة-3

  :تستمد هذه الدراسة أهميتها من النقاط اآلتية    
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يجابية لتحديات العولمة وما حملته من الدراسات القليلة التي تصدت بإإنها واحدة من  .1
مفاهيم جديدة استدعت إجراءات ملموسة وضرورية للتطوير والتغيير في الميدان 

 . التربوي

إنها قدمت في آٍن معاً تصوراً متكامالً نظرياً وعملياً إلدماج مهارة التعبير عن الرأي  .2
 .ج الدراسة في التعليم األساسيواحترام الرأي اآلخر في مناه

إنها قدمت أنموذجاً تطبيقياً صالحاً للمحاكاة في مواد دراسية متنوعة، في صيغة درس  .3
مصمم وفق المدخل السلوكي في التدريس، متكامل البنية، بدءاً من النقاط التعليمية، 

ختلفة، وانتهاء ومروراً باألهداف السلوكية، فاستراتيجيات التدريس وأنشطته التفاعلية الم
  .ببنود التقويم

  
  ف الدراسةاهد أ-4

  : الدراسة إلى تحقيق الهدفين اآلتيين    تهدف
تقديم تصور نظري لكيفية تشكيل مفهوم التعبير عن الرأي واحترام الرأي اآلخر في  .1

 .مؤسساتنا التربوية العربية، وتطويره وتوجيهه

ناهج الدراسة في التعليم األساسي، صالح  تقديم أنموذج تطبيقي إلدماج هذا المفهوم في م .2
  .للمحاكاة في مواد دراسية متنوعة

   
  الحاجة إليه ووأهميته   التعبير عن الرأي واحترام الرأي اآلخرمفهومتعريف  -5

قبل الحديث عن أھمیة المفھوم ينبغي أن نحدد المقصود به       
ما يمكن أن  :إننا نعني بمفھوم التعبیر عن الرأي. في ھذه الدراسة

يعبر عنه األفراد من أفكار أو قناعات أو مواقف أو تصورات تتعلق بمختلف 
المسائل أو القضايا االجتماعیة أو االقتصادية أو السیاسیة أو الفكرية أو 

. المجتمع من قريب أو بعید وأالفرد التي تمس حیاة ...   إلخ ،األدبیة أو الفنیة
يعتبر ھذا الرأي، تحت أية حجة وفي أي أال : ونعني باحترام الرأي اآلخر

ظرف، سببًا إليذاء صاحبه أو اتھامه أو التضییق علیه، بل على العكس من 
ذلك ينبغي أن ينظر إلیه على أنه حق مشروع، وأن تؤخذ باالعتبار األسباب 
التي أنتجته، وأن تكون موضع تفّھم وقبول، وأن يعتبر االختالف في الرأي 

   . وإغناء في المجتمعمحاوتس ووعي عالمة عافیة ونضوج
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 تحول المفھوم إلى مھارة فیقتضي التدرب علیه  تدربًا يحقق أما     
شروط اكتساب المھارة، من تعّلم نظري فمحاكاة وتكرار منتظم 
فإحكام فاستبطان يجعله ينبثق عن الفرد المتعلم سلوكًا عفويًا 

  . طبیعیًا
تقان تعلم المفھوم يقتضي       والوصول إلى ھذا المستوى من إ

تكوينًا سابقًا للمعلمین، نظريًا وعملیًا، يمكنھم ھم أنفسھم من نقل 
تجربتھم الناجحة إلى تالمیذھم، فیقدمون لھم بذلك األنموذج 

  .والقدوة الصالحة
      نحن اآلن في حاجة ماسة إلى تمثل ھذا المفھوم فكرًا وسلوكًا 

 مضى الزمـان الـذي كان فقد  .في حیاتنا ومؤسساتنا التعلیمیة
 " تلقین "أو ه عملیة نقـل للمعلومات ينظر فیـه إلى التعلیم على أنـ

ھذا .  لیمأل بھا أذھان طالبه"المعلم " يقوم به حامل المعرفة 
 كما يسـمیه الفیلسوف البرازيلي " المصرفي " أو " اآللي "المنھج 

 " التعلیم وسیلة ، الذي يجعل )216، ص 1995علي ، ( ولو فرير با
، بعد التطورات  في القرن الواحد والعشرين لم يعد مالئمًا"لإليداع 

بیة وطرائقھا ومناھجھا الھائلة التي طرأت على فلسفات التر
ذھلة التي يمكن فصلھا عن التطورات الم وھذه بدورھا ال. وتقنیاتھا

  …، واالتصاالت، إلخ قانةحصلت في میادين العلوم، والّت
دون شك في اإلفادة السريعة من لقد سبقتنا الدول المتقدمة       

التطورات التي حدثت في مجتمعاتھا، والمباشرة من ھذه 
، على مناھجه وطرائقه وتقنیاته ، في حقل التعلیموانعكست إيجابیًا

في التطوير المادي وأسالیب التعامل فیه، وتجلت مظاھرھا ال 
ة والتربوية لعالقات اإلنسانی، بل كذلك في مجال اقاني فحسبوالّت

حترام ، واالبین المعلم والمتعلم، حیث يسود الحوار الديمقراطي
، ويتم التركیز على الطرائق التفاعلیة المتبادل لألشخاص واآلراء

 التعبیر عن ، وحريته فيافیة التي تنمي استقاللیة الطالبواالكتش
  .بداع لديه ، وتوفیر مستلزمات الخلق واإلأفكاره وإبداء آرائه

      البد إذن من أن نستبدل، في تربیتنا، بھذا التعلیم المصرفي 
نسان تجاه العالم الذي يعیش  يعترف بإحساس اإل، تعلیمًاياإليداع

ف المشكالت التي ، ويكون وسیلة لتسلیط الضوء على مختلفیه
، سواء أكانت داخلیة تمس حیاته مباشرة أم يواجھھا المجتمع

إن ھذا التعلیم . القاته مع العالم بجوانبھا المختلفةخارجیة تمس ع
[ يرفض أسلوب البیانات "الذي يتناول قضايا اإلنسان الجوھرية 

( على حد تعبیر فرير  " ويستعیض عنھا بأسلوب الحوار] ات المعلوم
   ) .216نفسه ، ص 
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 الذي يقوم الحوارقائم على  نحن إذن بأمس الحاجة إلى التعلیم ال     
: االحترام المتبادللندية، أي على ، على اره، في أفضل صورهبدو

احترام الذات لرأي اآلخر، واحترام اآلخر لرأي اآلخر، وبتعبیر أكثر 
 ،طالب واحترام الطالب لرأي المعلم، احترام المعلم لرأي التقنیة

ة الذي ينبغي أن يؤصل على المدى التربوي الطويل ھذه القیم
، بحیث تصبح قیمة راسخة أو مھارة اإلنسانیةالرائعة في العالقات 

ذاك فقط   وعند.مكتسبة لدى رجل الغد الذي كان تلمیذ الیوم
شروط نستطیع أن نتحدث عن مؤسسة تربوية عربیة تتوافر فیھا 

وھذا النمط من . قراطیة الحوارحرية التفكیر والتعبیر وديم
إن . ر المبدعخ المالئم النطالقة الفكالمؤسسات ھو الذي يوفر المنا

توفیر مختلف سبل النجاح لمثل ھذه المؤسسة ينبغي أن يكون أحد 
  .یة العربیة المعاصرة والمستقبلیةأھم أھداف الترب

  
   )2002بشارة وعمار، ( ـ تشكیله وتطويره وتوجیھه 6

، لرأي اآلخر مفھوم ينبغي أن يتحولم اا احترالتعبیر عن الرأي      
 نكسبھا لطالبنا عبر توجیھھم نحو تیةمھارة حیا، إلى ما أشرناك

 ؛ل مواقف حیاتیة تقوم على الحوارالتدرب علیھا وممارستھا من خال
ألن الحوار يتطلب وجود أشخاص يتحاورون ويتناقشون ويتبادلون 

معین أو قضیة معینة أو الرأي ووجھات النظر بخصوص موضوع 
وافر فیھا تالتي ينبغي أن يالكلمة وأداة الحوار ھي . موقف محدد

وحین تكون الكلمة كذلك نستطیع أن  . والعمل) أي الفكر (  الرؤيةبعدا 
العمل الذي  وھي وحدھا التي تقود إلى، بالصادقة المشحونة بالفكرنصفھا 

   ) .218نفسه (  كما يقول فرير يغیر العالم
 تعطى الكلمة للمتحاورين        والحوار المفید البناء يقتضي أن

 إطار تنظیمي ، ضمنولوا ما عندھم ويعبروا عن آرائھم، لیقجمیعًا
إنه بھذا الشكل يقتضي . ، ويمنح الفرصة للجمیع معین، يوجه الحوار

، الذي يقود إلى الفھم االستماع المتبادل الموجه المنظم والمركز
  . والتحلیل والتفسیر فالتقويم 

مـن  على أحد أو على جماعة معينة        سبق أن الكلمة الصادقة ليست حكراً            وينبني على ما    
وإصرار شخص ما على إسماع كلمته وحدها يعنـي حرمـان   . الناس، بل هي ملك للناس جميعاً  

ـ     وليس هذا  .تهم في أن يقولوا كلمتهم هم أيضاً      اآلخرين من فرص    اء فـي   من قواعد الحوار البنّ
  .شيء
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ملية الحوار وتطـور بحيـث             بمثل هذه المنهجية يجب أن توجه في مؤسساتنا التربوية ع         
جـدير  " اآلخـر   " تؤدي إلى ترسيخ قيمة احترام الرأي اآلخر وتقبله على أنه حق من حقـوق               

يقـودون   لمـن     موازيـاً  وهذا يتطلب دون شك تدريباً    . دير، مثلما هو حق من حقوق الذات      بالتق
وعلى قواعـده  ،  ي اآلخر واالعتراف بشرعيته أوالً    على تقبل الرأ  ) المعلمين ( الحوار ويوجهونه 

   .وأصوله وآدابه ثانياً
اآلخر  مسلمة حق       ولكي ننجح في تدريب طالبنا على طريقة الحوار البناء الذي يقوم على 

،  بعـد  في مختلف المسائل التي تمس حياته عن قرب أو عنفي التعبير عن أفكاره وإبداء آرائه  
، )قد استوعبنا ذلك قـبلهم وألفنـاه        ون  وأن نك ( ،  ن من الضروري أن ننمي لدى طالبنا      نعتقد أ 

كار لدى   التي يرى ديوي أنها طريقة التربية السليمة التي تنمي روح االبت           طريقة التفكير العلمي  
ويذهب ديوي إلى أن التفكير محاولة تتم عن قصد ووعي بهـدف  . الطالب وتضيء لهم الطريق   

 مرآة تعكـس أحـوال      والتفكير ليس . جيترتب عليها من نتائ    الكشف عن الروابط بين أفعالنا وما     
، ولكنه عملية مشاركة تتم من خاللها إعادة تنظيم ظروف الواقع وتجديدها لتصبح الواقع الموجود

نفـسه ص   ( سان وأهدافه وللسيطرة على البيئة      أكثر مالءمة وأكثر استجابة لتحقيق رغبات اإلن      
 ـ  115نفـسه ص ص   ( :التالية ر العلمي نميز الخصائص وفي هذا النمط من التفكي.  )114
116(   

  .إنه مرحلة من سلوك متصل الحلقات. ضرب من السلوكـ التفكير 1
 دوات هي المعاني واأللفاظ التي، وهذه األ أدوات يستعملهاعملية عقليةث هو ـ للتفكير من حي 2

  .تقابلها 
 ن  دو  ،ن الممكن القول  ، وإذا كانت الحاجة أم االختراع، فم      إرضاء لحاجة ـ ال يثار التفكير إال      3

  .، ألنه من أهم وسائل حل المشكالت وأسرعها مغاالة، إن الحاجة هي أم التفكير
 ،وعات التفكير  عن محتوياته وعن موض     يجب أن يكون الفكر مميزاً     ـ لكي يكون التفكير تأملياً    4

ـ   ، أل للذات المفكرة وموضوع الفكرالًدون أن يعني استقال    ر عـن ن المقصود هنـا بتميـز الفك
ينـسينا   من الرمزية فإن ذلـك ال     ومهما بلغ الفكر    . "رمزية  " عاته هو ما يتصف به من       موضو

   .هو الخبرة والواقع نشأته الذي أصل
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 فما  ،، وفي موضع الشك   ال ينشأ إال إذا كانت األشياء غير محققة              ويبين ديوي أن التفكير     
والغموض الذي يكتنـف     تتسم بالحيرة والتردد     ينتابنا حينما نواجه مواقف    يستثير التفكير هو ما   

   . )116نفسه ، ص ( عناصرها
مة ، كما يقول    فمن الخطأ أن تقتصر هذه الكل     .  "بحث" عملية  ر بهذا الشكل يصبح            والتفكي

، فإننا سـننظر إلـى نتائجـه علـى أنهـا     إذا تبنينا التفكير بهـذا المعنى   و. ديوي، على العلماء  
   ) .116نفسه ، ص ( ى تثبت الوقائع والحوادث صدقهافرضيات مؤقتة حت

شخصية أن التفكير يبنى على الدوافع الب       وهذا الذي قدمناه يجب أال يقودنا إلى االعتقاد 
، وعن االنجرار  أن تبعدنا عـن التحزب أو التعصبإن ممارستنا للتفكير العلمي يجـب. وحدها

جعل لشخصياتنا ال يكون إال بقدر ما نبذله من جهد لوما نرمي إليه من سمو . وراء أهوائنا
 وهنا يبرز الدور الخطير ". تفكيرنا يتجاوز حدود مصالحنا، فتسمو بذلك عواطفنا االجتماعية

لفرد على تنمية قدرته  لكي تساعد اهذه العواطف  تنمية، وهوذي ينبغي على التربية أن تقوم بهال
 ( " يستدعي منه التفكير ه الشخصية كلما واجه موقفاً عواطف، إلى حد كبير ، منعلى التحرر
   . )116نفسه ، ص 

، لتـساعد   وم بها مؤسساتنا التربويـة           وهذه التنمية للعواطف االجتماعية التي ينبغي أن تق       
 في مواجهة مواقف الحياة المختلفة، ستقودهم شيئاً      ،  ب على التحرر من العواطف الشخصية     الطال
لالختالف  ، وأكثر تقبالً  أكثر غيرية وموضوعية  ى أن يكونوا    ، إل دريب المتواصل ، وعبر الت  فشيئاً

بغي أن يقوم عليها الحوار  وهذه هي القاعدة الذهبية التي ين     . ي يبدو عليه الرأي اآلخر وتفكيره     الذ
 أن ، الذي يفترض فيه أن يبلغ أهم غاياته حينما ينظر فيه المتحاورون كل إلى اآلخر علـى     البناء
  . كان اتجاهه  موضع تقدير واحترام أياًرأيه

  
بشارة ( س التعلیم على التفكیر العلمي یأسإكساب مھارة التعبیر عن الرأي واحترام الرأي اآلخر یقتضي ت ـ 7

  )2002وعمار، 
       أشرنا قبل قليل إلى أن النجاح في تدريب طالبنا على الحوار البناء الذي يفترض فيـه أن       

ومن المسلم به أن . طريقة التفكير العلميتضي اعتماد  احترام الرأي اآلخر، يق    يؤصل لديهم قيمة  
نشير إلى أن هذا التدريب الناجح يجب أن يتم عبر عملية التعليم التي تنهض بأعبائها مؤسـساتنا             
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م المتبنـي لطريقـة التفكيـر    فما األسس التي يقوم عليها التعلي. وياتهاالتربوية على اختالف مست   
   )118 ـ 117نفسه ص ص : (  يقدم ديوي في اإلجابة عن هذا السؤال األسس التالية ؟العلمي

ولكي .  للتفكير   كل حافزاً  تش تنبعث منه مشكلة   وضع خبرة حقيقي  ـ أن يجد الطالب نفسه في       1
إلى ميدان جديد لم يألفه     على التفكير ، يجب أن تؤدي الخبرة المتاحة           المشكالت التي تحفز   أتنش

  . قبل منالطالب 
لسليم الختيار المـشكالت    ، والسبيل ا  أال تكون المشكلة شديدة الصعوبة أو شديدة السهولة       ـ  2

 فــي التي يوظفون مكتسباتهم الـسابقة       ، خبراتهم الماضية والحالية   يكون مصدرها  أن   ةالمالئم
سـع   و  ألن ذلـك ي ،، من أن ينتفع الطالب بخبرات غيره    يمنع، بل البد   وليس هناك ما  . معالجتها

لى أن إفراط الطالب فـي االعتمـاد        غير أنه البد من اإلشارة إ     . نطاق خبرته الشخصية ويعمقها   
  .على الخبرات غير الشخصية يؤدي إلى إضعاف قدرته على التفكير واالستدالل 

فالخيال ضروري للباحث العلمي    .  لحفز وتنشيط مستمرين   خيـال الطالب هدفاً   أن يكـون ـ  3
 حيـث   ،فنحن نقفز فيه من الوقائع التي أمامنا إلى عـوالم جديـدة           . ربويةوضروري للعملية الت  

، فهذا االنتقال مما  ن هنا أننا نتنكر لالتجاه العلمي     و ينبغي أال يتبادر إلى الذه     . االختراع واالبتكار 
 هوغير موجود يعد عملية استدالل، ولذا، يجب أن تعتبـره التربيـة تفكيـراً              هو موجود إلى ما   

وهذا يقتضي أن نعمل علـى أن تكـون      . لم تكن مفهومة قبل ذلك     العتبارات    دام فهماً   ما مبتكراً
  . ، ال بمعنى تكديس المعلوماتاالكتشاف واالبتكار التعلم بمعنىالظروف المدرسية مشجعة على 

 لتجريب األفكـار والمعلومـات      أن تغنى الحياة المدرسية بكثير مما يمكن أن يشكل فرصاً         ـ  4
ـ    ، وإلباسها لباس الحقيقة والواقع    واختبار صحتها  دارس بالمخـابر والمعامـل     ، كأن تجهز الم

  .وأن يقام فيها الكثير من الحفالت بما فيها من روايات وفنون التمثيل واأللعاب والورشات، 
 لـدى التالميـذ     تنمي وترسخ        ولكي ينجح هذا التعليم يرى ديوي أنه البد للتربية من أن            

الجديـد مـن     لعقلية المتحررة من التعصب واالنحياز ، والمنفتحة على       اخصائص فكرية مثل    
راف ، أي االنص  لها دون نقد أو تمحيص ، واإلخالص       ، دون أن يعني ذلك تقب      المشكالت واآلراء 

، أي الوعي بنتائج العمل الذي يمكن أن يقدم عليـه        الكلي للمشكلة موضوع الدراسة، والمسؤولية    
  . )120 ـ 119نفسه ، ص ص ( ئج عند حصولها، وتحمل هذه النتاالتالميذ

       وما من شك في أن التعليم الذي يعتمد طريقة التفكير العلمي ويرسخ خصائص التحـرر      
واإلخالص والمسؤولية في التفكير والتطبيق، سيكون قاعدة متينة لبناء أجيال ناضجة، منفتحة      
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لغنى الذي يمكن أن تضيفه إلى التراث       على الجديد بوعي ناقد متبصر بنتائج األمور، ومدركة ل        
الفكري والثقافي تعددية اآلراء وتنوعها، ومستعدة لتقبل وجهة نظر اآلخر واحترام رأيه وحقه             

  .في التفكير والتعبير
  

  حترام الرأي اآلخرالتعبير عن الرأي وا ةذج تطبيقي إلكساب التالميذ مهاروـ نم 8
 النظـري   تحليـل    لل وتعميماً الرأي واحترام الرأي اآلخر      للتعبير عن   تعريفنا  من        انطالقاً

 الرأي اآلخـر    احترامالتعبير عن الرأي و   الذي قدمناه في الصفحات السابقة حول تشكيل مفهوم         
مهارة حياتية توجه سـلوك     ، ليصبح بالنتيجة قيمة أخالقية أو       في التعليم األساسي  وترسيخه لدى   

  .سي األساالتعليمو درس موجه إلى تالميذ ه اً تطبيقياًذجونم، سنقدم التالميذ
      لقد تبنينا في معالجته طريقة المناقشة، وهي طريقة تفاعلية قوامها الحوار الذي سـبق أن               

وسنقدم في سطور . شرحنا دوره البناء في ترسيخ مهارة التعبير عن الرأي واحترام الرأي اآلخر
  :لأهم خصائص هذه الطريقة وفوائدها في هذا المجا

في المناقشة ويتأملون، ون مك حین ينھاألفراديبین ھوفر أن        
ا ينظر  فالمناقش يتأمل أفكاره ويتفحصھا مثلم؛ ناقدًايفكرون تفكیرًا

، ويبدي في أفكار زمالئه ويتأملھا، فیتحرى ويبحث ويتساءل
، كما يبـدي ل وجھة نظره حین تبدو غیر مالئمةاستعداده لتبدي

موضوعي ما ف آرائـه وتعديلھا إن ظھر له بالدلیل الاسـتعداده لتكیی
   ) .63 ، ص 1988ھوفر ، (  يسوغ إعادة النظر فیھا

أي تخص الميادين التي تدور     خالفات في الر   وجود   عندمفيدة جداً    طريقة المناقشة    كون     وت  
الت ها مـن أجـل حـل المـشك        ، وهي طريقة مثالية لفرز الحقائق وغربلة القيم وتطوير        حولها

وتبقـى إلـى    . هداف المعرفية العليا   من أجل تحقيق األ    نموذج مالئم جداً  كذلك   وهي   .الموجودة
   ).63نفسه ، ص ( لية في تحقيق األهداف االنفعا جانب ذلك كله مفيدة

 ،والموضوعية ، والمرونة ،العقل المنفتح  :، وهي  الخصائص األساس لطريقة المناقشة      إن     
  .تقبلهالرأي اآلخر و التعبير عن الرأي واحترام : ة موضوعنائم بشد تال،والتفكير التأملي

  
  ـ تصميم الدرس8/1 
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التـدخين وأثـره فـي صـحة     في العلوم عن ى هذه الطريقة إذن في تصميم درس         سنتبن
 الذي يقوم نظام تصميم الدرس فيه على أربعة مراحل متتالية            السلوكي المدخل معتمدين   اإلنسان

 أو األفكار التي يريد المعلم أن يتعلمها تالميذه؛ تليها          تحديد النقاط التعليمية  تبدأ بمرحلة   متكاملة،  
اختيار األنـشطة    قابلة للتحقق؛ فمرحلة      ترجمة هذه النقاط التعليمية إلى أهداف سلوكية       مرحلة
ألوسع  مختلفة، وهي المرحلة ا    مية وأدوات تحقيقها من طرائق ووسائل وأساليب      التعلّ/ التعليمية

يرافق سير  ) أو تكويني أو مرحلي      (  بنائي :مظهرين الذي يتجلى في     التقويمواألهم؛ ثم مرحلة    
 269، ص2002عمار، (  يكون في نهاية الدرس ونهائيأنشطة الدرس منذ بدايتها حتى نهايتها، 

.(  
ـ               اط     وألن حجم الصفحة ال يساعدنا على وضع أربعة حقول متتالية في الجدول سنعرض النق

التعليمية قبل الجدول، متسلسلة بأرقام تماثل أرقام األهداف السلوكية التي تترجمها وبنود التقويم             
  :التي تقوم أنشطتها، كما يلي

  
   النقاط التعليمية للدرس-8/1/1

 . من مضار التدخينثالثةًالتلميذ تعداد   -1

  . ذكر بعض األماكن التي يمنع فيها التدخين -2
 .في عقوبة التدخين في المركبات العامة إعطاء التلميذ رأيه  -3
 . تقديم التلميذ اقتراحاً عملياً لحماية الناشئة من خطر التدخين -4
 

  
  
 

  
  )2002بشارة وعمار، (  التعلّمية والتقويم/  األهداف السلوكية واألنشطة التعليمية-8/1/2

    
 

       التقويم        األنشطة والطرائق واألساليب  السلوكي هدفال
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يستطيع المعلم أن يبـدأ     : ـ اإلثارة التمهيدية  1
 دقائق عن التـدخين  10 لمدة  بعرض فلم الدرس  

وفـي األمـاكن العامـة      والمدخنين في المنازل    
، وما يتركه ذلك من ضيق لـدى        ووسائل النقل 

 والرائحة والسعال وردات فعـل      الدخان( الناس  
ل والمسنين ومرضى الجهاز    الناس وتأثر األطفا  

 صوراً أن يعرض  ويمكنه أيضاً ). إلخ  …التنفسي
لمـدخنون فيهـا مـصدر      لمواقف متعددة كان ا   

، باإلضـافة إلـى الملـصقات       إزعاج لآلخرين 
الجدارية التي تمنع التدخين وعبارات الرجـاء        

عو النـاس إلـى     التي نجدها في أمكنة كثيرة تد     
ثـم   .تجنب التدخين أو تحظره عليهم بوضـوح      

  :يسألهم 
ـ ما المشكلة التي يعالجها الفلم أو الملـصقات          

  والكتابات؟      
  ) التدخين  ( * 

ـ كيـف بـدت ردات فعـل النــاس تجـاه         
  المدخنين ؟   

  ) .مستهجنة ، منزعجة ، ساخطة  ( * 
ـ   ـ من خالل مالحظاتكم على       ذه ردات الفعل ه

  عادة مستحبة ؟  هل بدا التدخين
  ) .ال (   *

  ـ سير الدرس2
ـ بعد تلقي اإلجابات عن هذه األسئلة يطرح        1

  :ي تالمعلم المشكلة في السؤال اآل
ـ كيف نقلل من انتشار عـادة التـدخين بـين           
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 أن يعـــدد -1

" التالميذ ثالثـا  
ــضار  ــن م م

  . التدخين
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الشباب ؟
يسأل التوصل إلى إجابات عنه     وليساعدهم على   

  :، من مثل من األسئلة الجزئيةعدداً
  لماذا يستهجن الكثير من الناس التدخين ؟ـ 
  :نتوقع عدة إجابات عن هذا السؤال مثل  -
  . رائحته كريهة *
  . رائحته خانقة تثير السعال *
  .يضر بالجسم * 
  . يؤذي الجهاز التنفسي *
  . يؤذي الرياضيين *
  .طفأ قد تسبب الحرائق  أعقابه التي ال تُ*
 ،سـهلة هذه اإلجابـة    ( الرئة  سرطان   يسبب   *

على شاشات التلفاز افاإلعالن يظهر دائم . (  
  .، يبدد مصروف الجيب يبدد األموال* 
 المدخــن  الموجودين قرب يـؤذي اآلخرين   *

والســـيما األطفــال والمرضــى والمــسنون 
  .إلخ …والحوامل 

  
 من هذه اإلجابات يقوم     ي المعلم عدداً  بعـد تلقّ _ 

  : بالبند التالي 
  
  
  
إلى النقطة التعليمية الثانيـة،     ينتقل المعلم   ـ  2
  :يوجه لهم السؤال التالي ف

  ،ـ تعاقب الدولة على التدخين في حاالت محددة       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مـن  " ـ عدد ثالثا 1
   .التدخينمضار 

      
 
 
 
 
 



                  2009 مارس 18-16 ندوة المناھج الدراسیة رؤى مستقبلیة                                                                                                                      

 332

  
  
  
  
 
 أن يــذكر -2

التالميذ بعـض   
األماكن التـي   
ــا   ــع فيه يمن

  التدخين
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فهل تعرفونها ؟    
  .)نعم ( *

  :مثل من فما هي إذن ؟ نتوقع إجابات 
لغرامة نص العقوبة أو ا   ( في المركبات العامة  * 

 فـي بعـض     تباملصق على زجاج هذه المرك    
   ) .سوريةة مثل البلدان العربي

  : ثــم يســألهـم _
في أماكن معينة فهل تعرفـون       ـ يمنع التدخين    

   منها ؟    بعضاً
  .)نعم  ( *
  : مثل  منما هـي إذن ؟  نتوقع إجابات_ 
ملصقات جداريـة داخـل     ( العيادات الطبية   * 

  ) .العيادات 
  ) .ملصقات جدارية ( المستشفيات * 
  .المدارس* 
  .المركبات العامة* 
  
  
 بعد تلقي المعلم هذه اإلجابـات يقـوم بالبنـد     -

  :اآلتي
  
  
 ينتقل بعد ذلك إلى النقطة التعليمية الثالثة،      _ 3
  :يســألهم ف

كبـات  فـي المر   عقوبة التدخين في  ـ ما رأيكم    
   .كان أم إيجابياً العامة ؟ أريد رأيكم سلبياً

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

ــض -2 ــر بع  اذك
األماكن التي يمنـع    

  .فيها التدخين
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ـ أن يعطـي    3

التلميذ رأيه في   
عقوبة التدخين  
في المركبـات   

  .العامة 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :نتوقع إجابات من مثل _
  .ال تطبق  *
  .ركاب المدخنين  ال يتقيد بها بعض ال*
  . ممتازة *
  تقلل إلى حد كبير من التدخين في هذه   *

  .    المركبات 
  .حبر على ورق  *
 ال يستطيع السائق إجبار الناس علـى التقيـد          *

   .بها
  .  تسيير الدوريات ضروري من أجل تنفيذها *
  .  كثير من الناس ال ينفذون إال مرغمين *
  .  فعالة إلى حد ما *
  .ذين يمتثلون للقانون  تردع ال*

  .  إلــخ *...
يفترض في المدرس أن يشجع التالميـذ علـى         

والجميع . متباينة لنامزيد من اإلجابات التي تبدو      
  .يتقبلونها 

وهذه حالة نموذجية لتقـديم آراء متعارضـة        
، وتفهـم  اقشتها والتدرب على التعامل معها ومن

موقف أصحابها واألسباب التي دعـتهم إلـى        
  .ر عنها التعبي

  
، بالبنـد   م المعلم سلوك المتعلمين المنتظـر     ويقو

  :التالي
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـ أعط رأيك في    3
عقوبة التدخين فـي    
. المركبات العامة   
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ــدم _4  أن يقـ

 التلميذ اقتراحـاً  
 لحمايـة   عملياً

ــن  ــئة م الناش
  .خطر التدخين 

في الرابعة نقطة الـ ينتقل المعلم بعد ذلك إلى 4
 وهي تشجيع التالميـذ علـى تقـديم         ،الدرس
 تسهم في حماية الناشئة مـن خطـر         اقتراحات

 لقد رأينا إذن أن التدخين خطر       : فيقول ،التدخين
 ال   والعقوبات على صحة الناس وأن التحذيرات    

، فكيف نستطيع أن  تمنع الناس من االستمرار فيه    
نسهم نحن بصفتنا مواطنين في الحد من خطره        

  ما هي مقترحاتكم ؟. طفال المراهقينعلى األ
نتوقع أن يقـدم التالميـذ بمـساعدة المعلـم           -

 يحسن بالمعلم تدوينها على   وتوجيهه اقتراحات   
  :، من مثل لسبورةا

على المدخنين في األمـاكن     ـ تشديد العقوبات    
  .العامة

ـ      ي المـدارس وبـشكل     ـ أن يقوم المعلمون ف
  . التدخين ومخاطره رمستمر بشرح مضا

ـ أن يقلع المعلمون المدخنون عـن التـدخين         
  .ليكونوا قدوة حسنة 

  .ـ أن تعاقب اإلدارة التالميذ الذين يدخنون 
ـ أن تسهم وسائل اإلعالم في حملـة دعايـة           

  .لتدخين لتوضيح مضار  ا
ـ تخصيص يـوم وطنـي للتوعيـة بمـضار          

  .التدخين
  .ـ رفع أسعار علب الدخان 

  .ـ مصادرة الدخان من األسواق ومنع زراعته 
ياء تـشرح لهـم فيهـا      ـ أن تعقد مجالس لألول    

 وتطلب تعاونهم معهـا لحمايـة   ن،مضار التدخي 
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  .أبنائهم 
ـ أن تراقب األسرة سـلوك أبنائهـا ونوعيـة          

  .رفاقهم 
  .إلخ  …ـ 

  :ثم يقوم المعلم هذا الجانب بالبند التالي 
 
  
  
يكلف المعلم تالميذه فـي نهايـة الـدرس     ـ  5

بواجب منزلي يقدم فيه كل تلميذ وجهة نظـره         
الخاصة في اإلجراءات التي يمكن لألسـرة أن        

  . تقوم بها لحماية أبنائها من خطر التدخين
 

 
 
 
 

ـ حدد من بـين     4
ــات  ــذه المقترح ه

كثر األتراها  أربعة  
 .جدوى 

   ختاميةـ مالحظات 8/1/3
  :في نهاية هذا الدرس نود أن ندون المالحظات اآلتية   
 للحوار والمناقشة بين المعلم وتالميذه حـول         رحباً  فتح اختيار موضوع التدخين مجاالً     لقدـ  1  

ار  هذا الحو  ويفترض أن يكون  .  تغطي إلى حد كبير جوانب المشكلة      أربعة أو نقاط أربع   محاور  
بأن يعطـوا آراءهـم دون       من الحرية والتشجيع المستمر قد سمح للتالميذ         المنفتح المقرون بجو  

ن مساعدة اآلخرين مـن     ، الراغب م  اسة الشخص المتمتع بحس المسؤولية     وبحم خجل أو خوف،  
  .لتجنب هذه المشكلة الخطرة على الفرد والمجتمع أبناء الوطن، 

تطاع في هـذا الجو الديمقراطي أن يعبر عـن رأيـه     ذ قـد اس  يفترض أن يكون كـل تلمي    ـ  2
 كان اتجاهه، يعتقد أنه مفيد وذو جدوى، كما يفترض أن ما قيل ، أياً         وحرية، وأن يقول ما    بجرأة

  . موضع احترام وتقبل وتقدير من التالميذ ومن المعلم على السواء كان
م التعبير عن الرأي بـشجاعة      لّهذا المناخ من الحوار الحر والمسؤول هو حالة نموذجية لتع         ـ  3

ـن وجهة نظر الـشخص بخـصوص       ، ألنه يعبر ع   وثقة، وتعلـم تقبل رأي اآلخـر واحترامه     
قناعـة  وهـذه ال  ،نها التلميذ خالل النقاشوهـي نابعة مـن قناعة معينة كو    .  المطروحة ةالمشكل
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ينبغي ) ام للرأي اآلخر    التقدير واالحتر ( وهذا المبدأ   . تكون موضع التقدير واالحترام    ينبغي أن 
   .أن يكون شعار المدرس يطلقه بوضوح في بداية كل نقاش أو حوار

   خاتمة- 9
ھذه الروح المنفتحة واإليجابیة، التي تشجع الطالب على  بمثل    

الحديث المبني على تأمل الموضوع المطروح، والتفكیر في جوانبه 
الق، من دون كلھا، والتعبیر عن آرائھم وأفكارھم، بحرية وانط

أحساس بالرھبة أو الخجل أو التضییق، ومع االحترام الكامل لما 
يعبرون عنه وتقبله وتقديره، سواء أوافق فكرة المعلم أم غايرھا، 

يستطیع ھذا األخیر أن يقود الحوار  البناء مع تالمیذه قیادة 
ديمقراطیة فاعلة تؤدي إلى نتائج تعود بالخیر والنفع على التالمیذ 

ى تعلیمه ھو، وتؤسس على المدى الطويل لطرائق في وعل
التفكیر والتعبیر تنمي قیمة التعبیر عن الرأي واحترام الرأي اآلخر 
وترسخھا، لتتحول شیئًا فشیئًا إلى مھارة حیاتیة يمارسھا التالمیذ 

وكلما عمقنا استعمال الطرائق التفاعلیة  . سلوكًا طبیعیًا عفويًا
ًا فاعًال نشطًا في الدرس في تدريسنا زادت التي تعطي التلمیذ دور

رغبته في الحوار وفي التعبیر عن رأيه بجرأة وحرية ال يحد منھما 
سوى آداب الحوار المنتج البناء التي ينبغي أن يتدرب علیھا التالمیذ 

باستمرار لیتمثلوھا في سلوكھم المنشود في المدرسة وفي 
  .الحیاة العامة

  
  

   الدراسة مراجع استخدمت في-10
دليل عمل إلكساب التالميذ المهارات الحياتية لمفاهيم        .)2002( ـ بشارة، جبرائيل وعمار، سام     
 المنظمـة   .)الحوار واحترام الرأي اآلخر واحترام الثقافات األخرى والعمل من خالل فريـق            (

  .العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس
 .198 العـدد  . سلسلة عالم المعرفـة .ربوية معاصـرة فلسفات ت .)1995(سماعيل إسعيد   ،ليـ ع 

  .المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت
  . بيروت.مؤسسة الرسالة. اتجاهات حديثة في تدريس اللغة العربية  ).2002(  عمار ، سام -
أديب يوسـف   : ترجمة. دليل طرائق التدريس في المدارس الثانوية      ). 1988(  هوفر، كينيث    -

  .دار سالم للترجمة والنشر. شيش
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  دور مناهج العلوم في تحقيق أهداف التربية من أجل التنمية المستدامة
  

  إعداد
  عبداهللا بن خميس أمبوسعيدي. د

  أستاذ مشارك مناهج وطرق تدريس العلوم
  جامعة السلطان قابوس/ كلية التربية
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  الملخص
  

توف األيدي لما يحدث من تدمير للبيئة التي يعيش فيها بالرغم أن اإلنسان هو المـسئول األول  لم يقف العالم مك   
فبدأ عقد المؤتمرات واالجتماعات التـي تعنـى بالبيئـة ودور           . واألخير لهذا التدمير والتغيير في معالم البيئة      

التنمية، وعالقـة اإلنـسان بالبيئـة    اإلنسان في حمايتها والمحافظة عليها من خالل التركيز على مفهوم البيئة و  
 بعقد األمم المتحدة للتربيـة مـن أجـل      2014-2005ودوره فيها، وتوج تلك الجهود باعتبار العقد الممتد من          

التنمية المستدامة، والذي يتطلب من جميع الدول أن تتخذ كافة اإلجراءات والخطوات الضرورية لدمج مفهـوم                
  .بوية والبرامج التعليمية في كل المستويات وفي مختلف القطاعات التعليميةالتنمية المستدامة في الخطط التر

  
الخطوات واإلرشادات حول دور مناهج العلوم في تحقيـق أهـداف   الورقة إلى تقديم مجموعة من ستسعى هذه   
ة في المنطقة   أجل التنمية المستدامة، وفق اإلطار العام االسترشادي للتربية من أجل التنمية المستدام           التربية من   

ومراعاة عدد من النماذج العالمية حول مناهج وأنظمة التربية من أجـل     ) 2008آذار  /بيروت، مارس   (العربية  
  .التنمية المستدامة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :مقدمة
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تميزت العقود األخيرة من القرن العشرين بالتطور السريع لقـوى اإلنتـاج، حيـث تـوفر الثـورة العلميـة                    
وسائل قوية للتأثير على البيئة ومن ضمنها اإلنـسان، مـن أجـل تـشجيع التقـدم االجتمـاعي             والتكنولوجية  

ولتحقيق ذلك تم استغالل الموارد الطبيعية المتاحة بشكل مكثف         . واالقتصادي، باستخدام جميع الوسائل الممكنة    
وجـاء القـرن   . واقتصاديةدون اإلعارة لما يمكن أن يترتب على مثل ذلك االستغالل من آثار اجتماعية وبيئية  

الحادي والعشرين، وحمل معه الكثير من التحديات، لعل أهمها هو إيجاد الطرق واألساليب التي تمكن األفـراد             
من العيش والعمل بشكل مستدام، بحيث أن كل األفراد بغض النظر عن دياناتهم وجنسياتهم وانتمائهم وألـوانهم        

متطلباتهم من المصادر والموارد الطبيعية دون التأثير على مستقبل         وأماكن عيشهم يحصلون على احتياجاتهم و     
األجيال القادمة وما يجب أن يتوافر لها من موارد طبيعية تكفل لها العيش بسالم وطمأنينة دون قلـل وتفكيـر                    

  . يؤثر على طبيعة حياتهم
  

 سبب الكثير مـن المـشاكل التـي         ويعد اإلنسان المحور الرئيس للبيئة والتنمية االجتماعية واالقتصادية، وهو        
تحدث فيها، وأن أي محاولة لحل تلك المشكالت البد وأن تنبع أساسا من معرفة وإدراك لطبيعة العالقـة بـين            
اإلنسان والبيئة والتنمية، ومواطن الخلل في هذه العالقة حتى يمكن معالجتها، والبد أن تكـون بدايـة العـالج           

ولذا فعلى اإلنـسان مـسئولية      ). 1995؛ التوبي،   2003الهاشمي،  ( في البيئة    باإلنسان باعتباره العامل األساس   
كبيرة اتجاه بيئته التي يعيش فيها اآلن، والتي سيعيش عليها أوالده مستقبال، هذه المسئولية تتجلى في أبـسطها                  

   ).2006أمبوسعيدي، (بالتغيير في السلوك واالتجاهات ونمط المعيشة، وحس المسئولية اتجاه البيئة 
  

ومن هذا المنطلق بدأ االهتمام العالمي بموضوع التربية البيئة أوال منذ منتصف القرن العشرين، بحيـث يـتم                  
ـ           . اعتبارها احد ركائز التعليم المدرسي     قمـة  "ويعد مؤتمر األمم المتحدة حول البيئة والتنميـة المعـروف بـ

 قمة االهتمام العالمي بالبيئة ومشكالتها      1992ام  والذي انعقد في مدينة ريودو جانيرو بالبرازيل في ع        " األرض
ولعل أبرز ما ميز هذه القمة أنها كانت بمثابة أكبر تجمع سياسي وشعبي كبير وضع ألول مـرة              . ودور التربية 

كما أكدت القمة على دور اإلنسان وأهميته في التنمية المـستدامة  . القضايا البيئية على األجندة السياسية العالمية     
(Palmer, 1998) .  كما أكدت على أهمية وضرورة توجيه التعليم والتدريب لغاية التنمية المستدامة، الذي يعني

أن المجتمعات لن تتمكن من تحقيق ذاتها والوصول إلى الذروة في استثمار طاقاتهـا إال مـن خـالل التعلـيم             
ن فـي تغيـر اتجاهـات األفـراد     والتدريب، خاصة وأن التعليم الرسمي وغير الرسمي يعدان شيئين ضروريي    

لمتابعة احتياجاتهم في التنمية المستدامة وتحديدها للوصول إلى أقصى درجات الوعي البيئي واألخالقي، وبناء              
القيم واالتجاهات الحميدة والمهارات المنسجمة مع أهداف التنمية المستدامة ولضمان المشاركة األهلية الواسعة             

  ).1995رة البلديات اإلقليمية والبيئة العمانية، وزا(في عملية اتخاذ القرار 
  

 لتكمـل مـسيرة     2002وجاءت قمة األرض الثانية التي عقدت في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا في عام              
شعارا لها، وقد هدفت القمة إلى ضمان التزام قادة         " التنمية المستدامة "االهتمام العالمي بالبيئة، وقد اتخذت القمة       
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ومـن  . تحقيق تنمية مستدامة وتنمية اقتصادية تحقق منافع ملموسة للفقراء وتقلل من األضرار البيئيـة             العالم ب 
ضمن ما تم اإلشارة إليه في التقرير الختامي أهمية قيام الدول والمؤسسات المختلفة باالهتمام بالتدريب والتعليم                

عي واالقتصادي، من أجل القـضاء علـى الفقـر       من أجل تنمية مستدامة يتم فيها مراعاة البعد البيئي واالجتما         
وسوء التغذية، وتحسين صحة حياة اإلنسان من خالل الحصول على الماء النظيف، وبيئة صـحية، والحفـاظ                 
على المصادر الطبيعية مع استمرار النمو االقتصادي واالجتماعي، وتوظيف التقانـة فـي تحـسين اإلنتـاج                 

  .     (World Summit on Sustainable Development, 2002)ومصادر الطاقة المتجددة 
  

 بعقد األمـم    2014-2005وأخيرا توجت األمم المتحدة اهتمامها بالتنمية المستدامة من خالل اعتبار الفترة من             
المتحدة للتربية من أجل التنمية المستدامة، والذي يتطلب من جميع الدول أن تتخذ كافة اإلجراءات والخطـوات          

ج مفهوم التنمية المستدامة في الخطط التربوية والبرامج التعليمية فـي كـل المـستويات وفـي           الضرورية لدم 
  .مختلف القطاعات التعليمية 

  

  :تطور تاريخي لظهور مصطلح التنمية المستدامة
، 1980 إلى عـام  (Ecologically Sustainable Development) ظهور مفهوم التنمية المستدامة البيئية رجعيو

 من قبل مجموعة مـن  (World Conservation Strategy)تم وضع ما يسمى بإستراتيجية حماية العالم عندما 
 1987ن والمعنيين بالبيئة والتنميـة حتـى عـام          يولكن لم يلق هذا المفهوم االهتمام من قبل المختص        . الخبراء

مـستقبلنا  "كـان عنوانـه    والـذي  (Bruntland Commission Report)عندما تم نشر تقرير لجنة برونتالند  
 ,Davis) ، الذي أعطى اهتماما ال باس به لمفهـوم التنميـة المـستدامة    (Our Common Future)" المشترك

، 1992ولى التي عقدت في البرازيل عـام        ألرض ا أل لكن االهتمام الحقيقي لهذا المفهوم كان في قمة ا         .(1998
  .هاوالتي اتخذت من مفهوم التنمية المستدامة شعارا ل

  
  
  

  :تعريفها وأبعادها: التنمية المستدامة
لقد ظهرت عدة تعريفات لمفهوم التنمية المستدامة في قمم األمم المتحدة ومنظماتهـا المختلفـة، وكـذلك فـي                   

ومن ضمن هـذه التعريفـات      . برامجها المتعددة، وفي األدب التربوي المعني بعالقة التعليم بالتنمية المستدامة         
تبني استراتيجيات تنموية لتحـسين  "الذي يعرف التنمية المستدامة على أنها  (Davis, 1998: 106)تعريف دافس 

كما يوصـف لـووي     ". وصيانة جودة الحياة حاليا ومستقبال، بطريقة يتم فيها التأكيد على تجدد العمليات البيئية            
(Lowe, 1998: 95)قة ومتـسقة مـع حمايـة البيئـة      التنمية المستدامة على أنها جعل التنمية االقتصادية متناس

ويعني هذا بطبيعة الحال أن يتم االسـتفادة        . وتكاملها الطبيعية من خالل توحيد االعتبارات البيئية واالقتصادية      
.  مما تقدمه البيئة من موارد طبيعية في التنمية االقتصادية واالجتماعية دون اإلخالل باحتياجات األجيال القادمة              
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 أن التعريف اإلجرائي للتنمية المستدامة يعني أن األنشطة التـي يقـوم بهـا    (Lowe, 1998: 95)ويؤكد لووي 
  : اإلنسان البد أن تراعي مستقبل األجيال القادمة من خالل توفير أربعة شروط أساسية هي

  .يجب أن ال يكون هناك استنزاف غير مبرر للموارد الطبيعية . 1
 .يجب أن ال يدمر المحيط الحيوي للعالم . 2

 .ن ال يكون هناك انحدار أو هبوط في االستقرار االجتماعي للمجتمعيجب أ . 3

 .يجب أن ال تؤثر على االستدامة في المجتمعات األخرى . 4
  

ويمكن استخالص مما ورد أعاله أن التنمية المستدامة لها أبعاد ثالثة أساسية هي البعـد االجتمـاعي، والبعـد        
تلـك األبعـاد،    )  1(ويوضـح شـكل     . ركان للتنمية المستدامة  االقتصادي، والبعد البيئي، وهي تعد بمثابة األ      

  .والتداخل بينها
  
  
  
  
  
  
  
  

  )1(الشكل 
  أبعاد التنمية المستدامة والتداخل بينها

أعاله أن أبعاد التنمية المستدامة الثالثة ليست بمعزل عن بعـضها الـبعض بـل هـي                 ) 1(يتضح من الشكل    
األبعاد هي التنمية المستدامة الحقيقية، والتي محورها وهدفها النهـائي   متداخلة، وتتشابك لتكون نقطة التقاء تلك       

  . اإلنسان
  

  :التربية من أجل التنمية المستدامة
تؤدي التربية في جميع مستوياتها دورا بارزا في تحقيق أهداف التربية من أجل التنمية المستدامة كونها تعمـل                  

فكار والمعلومات والقيم للعيش والعمل في نمط استدامي، وهـي   على تزويد األفراد والمجتمعات بالمهارات واأل     
إن التربية مـن أجـل      ). 2006أمبوسعيدي،  (األداة الرئيسة التي في ضوئها يتم إحداث تغييرات في هذا العالم            

 مع احتـرام ثقافتـه دون اإلخـالل أو اسـتنزاف     ةالتنمية المستدامة تعني موازنة بين حاجات الفرد االقتصادي     
كما تعني حسب الخبراء والمختصين بالتربية في المنطقـة العربيـة           . رد الطبيعية للبيئة التي يعيش عليها     للموا

البعد 

االقتصاد

 ي

   التنمية
 

 المستدامة

البعد 

  االجتماعي

 

البعد 

 يالبيئ
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اكتساب وممارسة المعرفة والقيم والمهارات التي تحقـق توازنـا بـين             " )2008بيروت،   -مكتب اليونسكو   (
  ".دم للفرد والمجتمع في الحياةالجوانب االقتصادية واالجتماعية والبيئية للتنمية، ومراعاة النمو والتق

  

إن مفهوم التربية من اجل التنمية المستدامة مفهوم ديناميكي يشمل نظرة جديدة للتربية تهدف إلى تمكين األفراد                 
ونتيجة .  القادمة لفي مختلف األعمار ألخذ مسئولية في خلق مستقبل مستدام واالستفادة من هذا المستقبل لألجيا             

 أجل التنمية المستدامة بهذا المفهوم تعمل على إيجاد الطرق واألساليب التي تساعد األفراد              لذلك فإن التربية من   
ولتحقيق ذلك فان التربية من أجل التنمية المـستدامة تتطلـب مـن             . على فهم أفضل للعالم الذين يعيشون فيه      

  :(UNESCO, 2008a)التربويين والمتعلمين 
  يشون فيها؛ التفكير بتأمل في مجتمعاتهم التي يع-
   التعرف على العناصر الغير قابلة للحياة أو المتجددة فيها؛-
  .    يسبروا التوترات بين القيم واألهداف المتعارضة-

  

وخالصة القول في هذا إن التربية من أجل التنمية المستدامة تعمل على خلق روح للتربية والتعليم ألنها تعمـل             
الرؤى المختلفة لما يعرف بالمستقبل المستدام، والعمـل بـشكل جمـاعي    على تمكين المتعلمين لتطوير وتقويم      

 كما حددت   للتربية من اجل التنمية المستدامة أربعة عناصر أساسية حتى تحقق أهدافها هي           . لتحقيق هذه الرؤى  
  (UNESCOAsia and Pacific Regional Bureau of Education, 2008) من قبل منظمة اليونسكو

  

  :م األساسيتطوير التعلي . 1
 ويعني به توفير قدر أساسي مشترك من التعليم لجميع األفراد في المجتمع من ذكـور وإنـاث دون محاولـة                    

إن االهتمام بتطوير التعليم األساسي يعني إكسابا للطلبة ألساسـيات القـراءة والحـساب              . إقصاء احد من ذلك   
  .نين للعيش المستديموكذلك المهارات واالتجاهات والقيم التي تدعم وتشجع المواط

  : إعادة توجيه التعليم الحالي في كل مستوياته . 2
ويعني به إعادة التفكير والمراجعة لما يقدم من تعليم من مرحلة الحضانة حتى المرحلة الجامعية لتضمين فـي                  

بطـة  أهداف وبرامج ومحتويات وكل األنشطة التدريسية المتخلفة المفاهيم والمهارات والقـيم واألفكـار المرت             
  ).البيئية، االجتماعية، االقتصادية(بالتنمية المستدامة في مجاالتها الثالثة المشار إليها سابقا 

  : تطوير فهم ووعي عامة المجتمع لمفهوم االستدامة . 3
ويعنى به أن أي تقدم نحو تحقيق مجتمع مستدام يتطلب إن عامة أفراد ذلك المجتمع على اطـالع وفهـم بمـا          

تدام من خالل المعلومات والقيم والمهارات التي يمتلكونها والتي تساعد على تحقيق أهـداف         يعنيه المجتمع المس  
فمثال من خالل الثقافة االستهالكية التي يحملها أفراد المجتمع يمكن التقليل مـن مـشكلة نقـص     . ذلك المجتمع 

  . الغذاء أو ارتفاع أسعاره الذي تعاني منه الكثير من المجتمعات في وقتنا الحالي
   : والتأهيلالتدريب . 4
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ويعنى به أن كل قطاعات المجتمع يمكنها المساهمة في التنمية المستدامة محليا وإقليميا وعالميـا مـن خـالل                   
برامج التدريب والتعليم المستمر التي تكسبهم المعلومات والمهارات والقيم التـي يحتاجونهـا لتأديـة عملهـم                 

  .وحياتهم بشكل مستدام
  

 إن التربية تؤثر في خطط التنمية المستدامة فـي ثالثـة   (McKeown, et al., 2002)آخرون كما يرى ماكوين و
  :مجاالت هي

   :Implementation) (التطبيق. 1
إن المواطن المتعلم هو األكثر قدرة على تطبيق وتحقيق أهـداف التنميـة المـستدامة المتالكـه المعلومـات                   

كثر قدرة على تطبيق استراتيجيات حماية البيئة التي تتبعها الدولـة،           والمهارات والقيم الالزمة لذلك، فهو مثال أ      
  .أو تغيير نمط استهالكه

   :(Decision Making) اتخاذ القرار. 2
إن اتخاذ القرارات الحكيمة في مجاالت التنمية المستدامة الثالثة تعتمد بشكل أو بأخر بوجود مواطنين متعلمين                

نهم األقدر على تحليل البيانات المتعلقة بمشكلة ما وبالتالي مـساعدة الحكومـة           فمثال نجد أ  . مثقفين في المجتمع  
  .على اتخاذ القرار السليم لعالجها

   : (Quality of Life)ةجودة الحيا. 3
 فهي تعمل على رفع المستوى المعيشي للفرد واألسرة         ؛تؤدي التربية دورا في رفع جودة الحياة للفرد والمجتمع        

نعكس على المجاالت األخرى ذات العالقة كالصحة والتعليم واألمن النفسي وغيرها، وبالتـالي  والمجتمع الذي ي 
  .انعكاس ذلك كله على األجيال القادمة

  

  :مفاهيم التربية من أجل التنمية المستدامة
جـل  توجد العديد من المفاهيم والموضوعات التي يمكن للمناهج الدراسية تناولها لتحقيق أهداف لتربيـة مـن ا        

وتختلف طريقة تناول تلك المفاهيم والموضوعات في المناهج الدراسية، وذلك حسب طبيعـة        . التنمية المستدامة 
تكون بشكل مباشر، أي أن يتم معالجتها       فقد  . أولوياتها من دولة ألخرى ومن منطقة جغرافية وأخرى       المنهج و   

كون ضمن أنشطة ال صفية تكمل مـا يـتم   وتضمينها في المنهج بشكل واضح من خالل الكتاب، أو يمكن أن ت           
يوضح بعضا من تلك المفاهيم والموضوعات التـي تنـدرج تحـت    ) 1( والجدول   .تدريسه في المنهج الرسمي   

  .التنمية المستدامة
  )1(الجدول 

  بعض مفاهيم ومواضيع التربية من اجل التنمية المستدامة
  

  االستدامة السياسية  القتصاديةاالستدامة ا  االستدامة االجتماعية  االستدامة البيئية
  التنوع الحيوي •
  البيئات •

  احتياجات اإلنسان الطبيعية •
  التنوع الثقافي •

  تحليل الفائدة من اإلنفاق •
  النمو االقتصادي •

  المواطنة •
  الديمقراطية •
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  المحافظة على البيئة •
  المستحثات البيئية •
  علم البيئة •
  المحيط الحيوي •
  النظام البيئي •
ــدوارات   • ــة وال األنظم

 .الطبيعية

 .المياه •
  التلوث •
  

  التراث الثقافي •
  حقوق اإلنسان •
  المشاركة •
  مالسال •
  إدارة المخاطر •
 العدالة •
 العالقات في موقع العمل •

 .العمل ضمن فريق في موقع العمل •
 التربية االمانية •
 

  الفاعلية البيئية •
  رأس المال •
  المصادر الطبيعية •
  االستهالك الدائم •
  اإلنتاج الدائم •
 ثبات الوضع االقتصادي •
 .القرائية االقتصادية •

 جوعال •
  الفقر •

  اتخاذ القرار •
  االحترام والتقدير •
  حل الصراع •
  التسامح •

  :ج العلوم والتربية من أجل التنمية المستدامةمناه
تعد المناهج الدراسية ومها منهج العلوم المحور الذي يحرك إكساب الطلبة مفاهيم ومهارات واتجاهـات وقـيم                 

وعندما نقصد بالمنهج ال نقصد به عناصره الخمسة المعروفة بل نقصد بـه             . مةالتربية من أجل التنمية المستدا    
المعنى الشامل له الذي يتضمن أيضا إدارة المدرسة وبيئة المدرسة وغيرها من العوامـل التـي تـؤثر علـى               

 وفي األجزاء التالية سيتم تسليط الضوء على بعض من عناصر المنهج وكيف تسهم في مجال التربيـة              . المنهج
  .من أجل التنمية المستدامة

  

  :أهداف مناهج العلوم في مجال التربية من أجل التنمية المستدامة. أ
يجب أن تنطلق أهداف منهج العلوم في مجال التربية من أجل التنمية المستدامة من أهداف عقد األمم المتحـدة                   

 (Connect, 2005) العام من هذا العقـد  حددت منظمة اليونسكو الهدفللتربية من أجل التنمية المستدامة، والتي 
غرس قيمة التنمية المستدامة في جميع أوجه التعلم لتشجيع التغيير في سلوك األفراد، الـذي يـسمح                 "على أنه   

  :وانبثق من هذا الهدف العام خمسة أهداف فرعية هي". بمزيد من االستدامة، واعتبار المجتمع للجميع
v تي التعليم و التعلم في تحقيق التنمية المستدامةتقديم صورة ايجابية عن دور عملي .  
v                   تسهيل عملية االرتباط والتواصل والتفاعل والتبادل بين المعنيين فـي مجـال التعلـيم ألجـل التنميـة

  .المستدامة
v                   ،تقديم فرص لتحسين النظرة إلى التنمية المستدامة وتشجيعها من خالل جميـع أشـكال عمليـة الـتعلم

  .والوعي المجتمعي
v عزيز جودة عمليتي التعلم والتعليم في التعليم من أجل التنمية المستدامةت.  
v                  تطوير استراتيجيات في جميع المستويات من أجل تقوية مدارك المتعلمين في التعليم من أجـل التنميـة

  .    المستدامة
  

  :ولذا فان أهداف منهج العلوم للتربية من أجل التنمية المستدامة يجب أن تعمل على
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جيع تغيير سلوك الطلبة نحو البيئة التي يعيشون فيها من خالل ربط منهج العلوم بالبيئـة التـي يعيـشون       تش •
  .فيها

ربط العلم بالتقانة كون التقانة هي تطبيق العلم وهي التي تخلق الكثير من مشكالت البيئـة نتيجـة تطبيقهـا                     •
  الخاطئ 

ضايا والموضوعات التي ترتبط بالتربيـة مـن أجـل          إكساب الطلبة المفاهيم والمهارات واالتجاهات نحو الق       •
  .التنمية المستدامة

  .إكساب الطلبة استراتيجيات مناسبة في كيفية التعامل مع قضايا المجتمع والبيئة •
  .، واالجتماعي واالقتصادييالبيئ: ربط العلوم باألبعاد الثالثة للتنمية المستدامة •
لتربية من أجل التنمية المستدامة في المجتمع لتوضـيح الـصورة           ربط الطلبة بالمشتغلين بالعلم والمهتمين با      •

  . حول مفهوم التربية من أجل التنمية المستدامة
  

  :محتوى كتب العلوم والتربية من أجل التنمية المستدامة. ب
تختلف آليات وطرق تضمين مفاهيم وموضوعات التربية من اجل التنمية المستدامة في المناهج الدراسية، ففي               

ألدب التربوي توجد ثالثة مداخل في كيفية تضمين مفاهيم وموضوعات التربية من أجل التنمية المستدامة فـي    ا
  ):2006أمبوسعيدي، (المناهج الدراسية هي 

  

   المدخل المستقل■
الذي يعني إعداد برامج أو مواد مستقلة ضمن الخطة الدراسية تعنى بدراسة المفاهيم والموضوعات الخاصـة                

ة من أحل التنمية المستدامة، وفي هذا النوع توجد مشكالت عديدة منها ال الحصر صعوبة إضافة مـادة                  بالتربي
جديدة إلى المواد التي يأخذها الطلبة اآلن بسبب عددها الكبير، وان إضافة مادة جديدة فان ذلك سيضيف عبئـا              

  :د اإلشارة إليها في السلطنة مثلوبالرغم من صعوبات إيجاد مادة مستقلة،  توجد ممارسات جي. على الطلبة
E العلوم والتقانة المقررة على طلبة الصف الحادي عشر.  
E العلوم والبيئة المقررة على طلبة الصف الثاني عشر. 

E التربية البيئة كمادة اختيارية على مستوى جامعة السلطان قابوس  
  المدخل الجزئي ■

م فيهـا دراسـة المفـاهيم والموضـوعات         يعني تخصيص وحدات وموضوعات خاصة ضمن منهج العلوم يت        
الخاصة بالتربية من أحل التنمية المستدامة، والجدول التالي أمثلة على الوحدات التي لها عالقة بالتربيـة مـن                  

  .اجل التنمية المستدامة في منهاج العلوم بالسلطنة
  
  )2(جدول ال

   في مناهج مادة العلوم بسلطنة عمانلمستدامة من اجل التنمية ا بعض الوحدات والفصول التي لها عالقة بالتربية
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  الصفوف  الوحدات والفصول  الصفوف  الوحدات والفصول
  تنوع الكائنات الحية  تكيف الكائنات الحية

استكــــشاف األرض 
  والنظام الكوني

  الخامس
  الطاقة

محـيط  (الهواء والماء       
 الطقـــس –الهـــواء 

  ) قضايا بيئية–والمناخ 
  تقانةالعلم وال    

  السادس

التفاعالت ضمن األنظمة   
ــة  ــا(البيئي  تاالحتياج

األساسية فـي األنظمـة     
ــة  ــدورات –البيئي  ال

الطبيعية فـي األنظمـة     
 التغيرات فـي    –البيئية  

  )األنظمة البيئية

  الكيمياء البيئية

ــتخدامه  ــات واس النبات
 –النباتات في البيئـة     (

  )بنية النبات

  النظام البيئي البحري

  كوكب األرض 

  السابع

  

  الثامن

  أجهزة التبادل مع البيئة  تنوع الكائنات الحية
الطاقــة الكهربائيـــة  

  وتحوالتها
  

ــي  ــة ف ــسياب الطاق ان
الطاقة (األجهزة التقانية   

ــشغل  ــة وال  –الحراري
 تحول  –الطاقة والحركة   
  )الطاقة والكفاءة

استكــشاف الفــضاء  
  )رؤيتنا للكون(

  التاسع

ــي  ــة ف ــسياب الطاق ان
الطاقة (ألنظمة الكونية   ا

ــسي ــاخ ةالشم  – والمن
المنـــاخ والمنـــاطق 

  )الحيوية

  العاشر

  
  )التكاملي(المدخل االندماجي  ■
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يعني دمج المفاهيم والموضوعات الخاصة بالتربية من أحل التنمية المستدامة فـي جميـع المـواد الدراسـية                  
ية وليس فقط لهـا دور فـي تحقيـق          الموجودة ضمن خطة الطالب دون مواد بعينها، أي أن كل المواد الدراس           

  . أهداف التربية من أجل التنمية المستدامة
  

  :طرائق تدريس مفاهيم التربية من أجل التنمية المستدامة. ج
لكي يستطيع معلم العلوم تحقيق أهداف التربية من أجل التنمية المستدامة بشكل أكثر فاعليـة عليـه اسـتخدام                   

العديد من هذه الطرق ومـن ضـمنها كمـا يـشير إليهـا األدب التربـوي            وهناك  . طرائق تعليم وتعلم فاعلة   
  ):أ2008أمبوسعيدي، (
  

  :نموذج التعلم بواسطة الخبرة
 وهو من النماذج التي اقترحها عدد من مفكري التربية كجان بياجيه وجون ديوي لحدوث تعلم حقيقـي لـدى                   

ل الخبرة التي يعيشها للمشكلة أو المفهوم الذي يقـوم  وفي هذا النوع من التعلم يتعلم فيه الطالب من خال  . الطلبة
  :ويتكون من أربع خطوات تعد بمثابة دورة تعلم متكاملة هي. بدراسته

   يندمج المتعلم في الموقف التعليمي ثم يقوم بمالحظة التأثيرات التي أحدثها الموقف في المتعلم؛: الخبرة-
الموقف الذي مر به، وكذلك عمليـات التفكيـر التـي قـام بهـا       فهم المتعلم لما قام به في   : معالجة الخبرة  -

  والشعور الذي انتابه أثناء الموقف؛
   ويقصد به وصول المتعلم إلى تعميم عام يجمع بين الفعل وتأثيره؛: التعميم-
  .  ويقصد به تطبيق المبدأ أو التعميم في مواقف جديدة: التطبيق-

  

  .تلك الدورة) 2(ويوضح الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الخبرة

 معالجة الخبرة التعميم

 التطبيق

العالم الطبيعي 
 أو الواقعي
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  )2(شكل ال
   الخبرة بواسطةدورة التعلمنموذج 

ومن األمثلة عليها في تدريس العلوم خبرة الطالب في التعامل مع بعض السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها هـو                 
أو احد أفراد الصف اتجاه البيئة، أو خبرة الطالب بالزحام في فترة الصباح عند حـضوره للمدرسـة، وكيفيـة     

  . ر المشاة للحفاظ على سالمتهمالمساهمة في عبو
  

   :توظيف القصة
مما الشك فيه أن القصص تؤدي دورا مهما في توصيل المعلومات وإكساب الطلبة المفاهيم الخاصة بالتربيـة                 

ويعود فاعلية القصة إلى أن اإلنسان من صغره يحب سماع القصص وهي تحكـى              . من أجل التنمية المستدامة   
ويمكن للمعلم أن يوظـف القـصة فـي تـدريس طلبتـه             . صة من كبار السن   له بأسلوب جذاب ومشوق وخا    
 التربية من أجل التنمية المستدامة مثل البيئة وعناصـرها وملوثاتهـا            موضوعاتالمعلومات الخاصة بمفاهيم و   

ومن األمثلة علـى القـصص    . وكيفية المحافظة عليها، واالدخار الدائم واالستهالك الدائم وقيمة العمل وغيرها         
ن التراث التي يمكن استخدامها في التدريس قصة النبي محمد صلى اهللا عليه وسلم مع الحمامـة وفراخهـا،                   م

  .وقصته مع الكلب وغيرها، وقصص أخرى لها عالقة باألمانة والصدق واحترام األخر
  

  :استراتيجيات تدريس التربية القيمية
البيئية عندما تدرس من منظور االسـتدامة المـستقبلية   إن معظم القضايا ذات األبعاد االقتصادية واالجتماعية و    

وهـذا  . وهذا يرجع إلى اختالف الناس والمجتمع في نظرتهم القيمية نحو هذه القـضايا            . يمكن أن تكون جدلية   
بطبيعة الحال يضع المعلم في موقف محكي عند تدريسه لهذه القضايا، ومن الضروري أن يضع مبادئ معينـة           

ومن ضمنها قبول جميع اآلراء المطروحة من قبل الطلبة، وكذلك االهتمام بتنمية مهارات             تساعده في التدريس    
  ):ب2008أمبوسعيدي، (وهناك عدة استراتجيات لتدريس القضايا الجدلية منها . التفكير الناقد لدى الطلبة

يتم تقسيم الطلبة إلـى     يقوم المعلم باختيار مشكلة محور الجدال ويعرضها على الطلبة، ثم            :طريقة المناظرة . 1
ثم تقوم كل مجموعة بجمع المعلومات والبراهين التي تؤيـد          ). كل فرقة تتكون من ثالثة إلى أربعة أفراد       (فرق  
كما يمكن أن    .بعد ذلك يحدد المعلم فريقين يقوما بعملية مناظرة أو جدال مع استماع باقي أفراد الصف               .أرائهم

هذا وتحقـق المنـاظرة بعـض       . دد الفريق الذي قدم مبررات مقنعة أكثر      يحدد المعلم حكما لهذه المناظرة ليح     
  :المكاسب عند طرح هذه القضايا منها

 ؛ ما يقوله اآلخرونإتباعتكوين الطلبة آلراء بدال من مجرد  -

  ؛ استجابات جيدة للقضايا المطروحةتدريب الطلبة إلعطاء -
  ؛رة لالهتمامطريقة مبدعة ومثي -
  .كيفية التعامل مع القضايا الجدلية داخل الصفتدريب للمعلم في  -
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 المعلـم بـاقي الطلبـة    إعطاء الطلبة بتقمص أدوار معينة وتقديمها أمام الطلبة مع   يقوم وفيها   :لعب األدوار . 2
 وله ايجابيات كثيرة منها من الممكن أن يكون الطلبة اتجاهات           .أنشطة يكملوها من خالل مشاهدتهم لعب الدور      

 القضية ما، كما أنها تساعد على إكساب الطلبة لمعلومات علمية عن القضية أو الظـاهرة العلميـة             ايجابية نحو 
 .المستحدثة

  

له فائدة كامنة كطريقة الستكشاف وتوضيح الحلول للمشكالت التي تنشأ عـن المواقـف               :التحليل التركيبي . 3
اعد علـى تحديـد وربـط المتغيـرات أو          لحل المشكالت حيث تس    وتعد من االستراتيجيات اإلبداعية      .الجدلية

  .هي من خمس خطوات اإلستراتيجيةتتكون  .العوامل المستقلة العديدة
 ؛اإلمكانتوضيح المشكلة بمفردات عامة قدر  -

  ؛د من المتغيرات المستقلة الممكنةيطلب المعلم من الطلبة تحديد أكبر عد -
  ؛مكن من الطرقالعوامل بأكبر عدد ميوضح الطلبة هذه المتغيرات أو  -
  ؛مصفوفة ثنائية األبعادليصبح كل من هذه العوامل محورا  -
بعدها يدمج الطلبة هذه المحاور أو يحددون التقاطعات ضمن المصفوفة التي توفر طرقا متعددة للنظـر                 -

 . المشكلة وحلهاإلى
  

  :أسلوب التعلم االستقصائي
ن أهداف التربية من أجل التنمية المـستدامة، وخاصـة          يعد االهتمام بتنمية مهارات التفكير وحل المشكالت م       

ويعد أسلوب التعلم االستقصائي بأنواعـه المختلفـة   . عندما يتم تناول القضايا المعاصرة التي تواجه العالم اليوم     
وأسلوب التعلم االستقصائي كمـا هـو معـروف         . من األساليب التي يمكن استخدامها في تحقيق تلك األهداف        

لمتعلم، ويأخذ أشكال مختلفة منها حل المشكالت، واالكتشاف، وطريقة سـكمان االستقـصائية             متمركز حول ا  
ويتميز أسـلوب الـتعلم االستقـصائي       . كما أنه يتم داخل الصف أو خارجه في المجتمع المحلي         . ودورة التعلم 

جمع المعلومات وتحليلها   بالعديد من المميزات منها انه أن المتعلم يؤدي دورا في التخطيط والتنفيذ الذي يشمل               
ومن المميزات أيضا اتساقه مع طبيعة النفس البشرية التي بطبيعتها تحب التقصي            . والوصول إلى االستنتاجات  

  . واالكتشاف
  

ويشير األدب التربوي في مجال توظيف أسلوب التعلم االستقصائي في تدريس مفاهيم التربية من أجل التنميـة                 
  : (UNESCO, 2008b) من خمس خطوات المستدامة إلى نموذج يتكون

 االنسجام، وفيها يتم التعرف على المشكلة وتحديدها؛ -

  القيام بالبحث، وتعني جمع البيانات لكن في نفس الوقت تطوير لفهم الطلبة؛ -
الوصول إلى االستنتاجات، والتي تتطلب تعبير الطلبة عن ما توصلوا إليه من جانب ومن جانب أخر قيـامهم     -

  تصال بعضهم البعض؛بعملية اال
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وتعني أن يكون للطلبة في موقف فاعل ونشط في القرار الـذي يمكـن   : األخذ في االعتبار الفعل االجتماعي    -
 الوصول إليه من عملية االستقصاء؛

وتعني أن الطلبة يفكرون بتأمل فيما توصلوا إليه من نتائج وقرارات واستخدام ذلك لتطـوير           : التأمل والتقويم  -
  . االستقصاء مستقبالوتحسين عملية

  

من أجـل  موضوعات التربية ولكي يتم االستفادة بشكل فاعل من أسلوب التعلم االستقصائي في تدريس مفاهيم و 
  :التنمية المستدامة فالبد من تضمينه أربع عمليات هي

ـ                 :  التحدي - الل ويقصد بها أن يشعر الطالب بأنه أمام موقف تعليمي يتحداه من أجل الوصول إلى حل من خ
عملية االستقصاء، وهذا ال يتم إال من خالل شعور الطالب بفضول علمي للوصول إلى حل للمشكلة أو السؤال                  

  العلمي؛
ويقصد به أن يكون للطلبة دور فاعل جـدا فـي عمليـة             : مشاركة الطلبة بفعالية في البحث واالستقصاء      -

يف عمليـات العلـم، والوصـول إلـى         االستقصاء من خالل طرح التساؤالت والبحث عن المعلومات، وتوظ        
  استنتاجات؛

ويقصد بها أن الطلبة يصلون إلـى تعميمـات أو مبـادئ مـن خـالل البيانـات               : الوصول إلى التعميمات   -
  والمعلومات التي وصلوا إليها، ومن خالل تلك المبادئ أو التعميمات يستطيع الطلبة الوصول إلى حلول؛

عملية تأمل فيما قاموا به أثناء عملية االستقصاء من أجل تحسين وتقـويم             وتعني أن الطلبة يقومون ب    :  التأمل -
  .للعملية

  

وهناك العديد من األنشطة في العلوم التي يمكن استخدام احد أساليب التعلم االستقصائي في تدريـسها منهـا ال          
  :الحصر

   استقصاء كيفية إنتاج مياه عذبة؛-
  الكائنات الحية؛ استقصاء أوجه الشبه واالختالف بين بعض -
  استقصاء االحتياجات األساسية للكائنات الحية؛-

  . استقصاء اثر حدوث حدث بسيط في تغيير النظام البيئي-
   

  :الدراسة خارج غرفة الصف
 التربية من أجل التنمية المستدامة داخل الفـصل مـن       موضوعات من المهم جدا أن ال يرتبط تدريس مفاهيم و        

ط، بل إن هناك مجال أوسع وأرحب في تحقيق أهداف عقد األمم المتحدة التربيـة مـن             خالل الكتاب المقرر فق   
أجل التنمية المستدامة من خالل الدراسة خارج الفصل أو الدراسة الحقلية، ألنه من الـصعب أحيانـا إضـافة               

وهـذا  . إليه سابقا مقرر إلى الطلبة بمسمى التنمية المستدامة أو تضمين كل المفاهيم في كتاب العلوم كما أشرنا                
النوع من التدريس يقصد به أن يقوم الطلبة بدراسة مفاهيم وموضوعات التربية من أجل التنمية المستدامة  في                  
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ولهذا النوع من خبرات الـتعلم  . وضعها الطبيعي، أي خارج غرفة الصف في المجتمع المحلي المحيط بالطالب 
ع الذي يعيش فيه وبالتالي إكساب الطلبة وعي حقيقي لمـشاكل           العديد من االيجابيات منها ربط الطالب بالمجتم      

بيئتهم، واإلحساس بها، واكتساب الطلبة للعديد من المهارات والخبرات التي تساعدهم في التعامل مع مشكالت                
 إلى أن الدراسة خارج غرفة الصف البد أن يـدركها المعلمـون   (Thomas, 2004)وقد أشار توماس . المجتمع

ي ومكمل للمنهج المدرسي، ألنها تشعر الطلبة بأهمية البيئة، والمجتمع الذي يعيشون فيـه، وتثيـر           كجزء أساس 
وهذه الطريقة إما أن تكون كعملية تـدريس        . لديهم الدافعية للبحث والتقصي عنها وعن أفضل سبل العيش فيها         

ع داخل غرفة الـصف، ثـم       ففي كونها أسلوب للتدريس، يقوم المعلم بتدريس طلبته الموضو        . أو أسلوب بحث  
الذهاب إلى الحقل لمشاهدة األشياء المرتبطة بالموضوع في الطبيعة وتسجيل المالحظات، ثـم الرجـوع إلـى             
الصف للمناقشة وكتابة التقرير عن الموضوع، مثل دراسة تنوع الكائنات الحية داخل الصف لكن يتم بعد ذلـك       

وفي أسلوب بحث، يقوم الطلبة بأنفـسهم بالبحـث         . ذلك التنوع زيارة إلى حديقة النباتات في المدرسة لمشاهدة        
والتقصي لقضية أو مشكلة أو موضوع معين يوظفون فيه مهارات المالحظـات وفـرض الفـروض وجمـع                  

ويمكن أن يكون هذا النوع مـن الـتعلم بأسـلوب           . البيانات وتحليلها ثم الوصول إلى االستنتاجات والتعميمات      
ة يتحول الطالب من دور المنفعل إلى دور الفاعل، ومن متلقي إلـى مـستلم زمـام                 وفي هذه الحال  .  المشروع
ويهدف المشروع باألساس إلى تنمية مجموعة من المهـارات لـدى الطلبـة مثـل               ). 2005باسيل،  (المبادرة  

كن أن يكون   وفي الجانب البيئي، فمن المم    . التخطيط والتصميم، والتنفيذ، واتخاذ القرار، وتنمية القراءة والكتابة       
وبمـا أن  . المشروع الذي يقوم به الطالب في مادة العلوم أو الدراسات االجتماعية مـثال عـن قـضية بيئيـة          

المشروع يحتاج إلى جهد وعمل من الطالب ووقت أبضا، فمن المؤمل أن يكون هنـاك احتكـاك كبيـر بـين                
  .صورة أكبر على بيئته ومكوناتهاالطالب والقضية البيئية التي يدرسها في المشروع، وبالتالي يتعرف ب

  
  

   :التعلم باللعب
يشكل التعلم باللعب اليوم مدخال تدريسيا فاعال في الكثير من المواد الدراسية خاصة في المراحل األولى مـن                  

ويعود ذلك إلى أن الطفل يحب اللهو والمرح في معظم أوقاته، وبالتالي يمكن للمعلم أن يحقق التـسلية                  . التعليم
. عة لطلبته، وفي نفس الوقت إكسابهم المفاهيم العلمية لو قام باستخدام التعلم بالعب داخل الغرفة الـصفية                والمت

وفي الوقـت   . وهناك عدة أنواع من األلعاب التي يمكن استخدامها منها اللفظي ومنها اليدوي ومنها االلكتروني             
ومن هذا المنطلـق فانـه مـن    . طفال والمراهقينالحالي تشكل اللعاب االلكترونية نسبة كبيرة من اهتمامات األ    

. المهم توجيه هذه األلعاب لخدمة العملية التعليمية وخدمة تحقيق أهداف التربية من أجـل التنميـة المـستدامة                 
ولألسف فان هذا النوع من األلعاب التربوية ال زلت في البيئة العربية محدودة االستخدام، ويمكـن أن تتبنـى                   

إلقليمية في الوطن العربي تصميم مثل هذه األلعاب، على أن تكون هذه األلعاب فـي صـور        مكاتب اليونسكو ا  
عديدة منها يخزن في أقراص ممغنطة يمكن استخدامها في الحاسبات اآللية للمدارس أو علـى شـكل العـاب                   

  . (Play Station) والعاب المحطات PSPالكترونية يلعب بها الطفل والراشد في البيت مثل ألعاب 
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  :طرائق تقييم مفاهيم التربية من أجل التنمية المستدامة. د

، تعد عملية التقييم مكملة لعمليتي التعليم والتعلم، فمن خاللها نتعرف على مدى تحقـق األهـداف الموضـوعة       
كما يمكن من خاللها الحكم على فاعلية طرائق التدريس والتقـويم           . والمحتوى المتضمن في المنهاج المدرسي    

ومن هذا المنطلق فان االهتمام بتطوير عملية تقييم الطلبة يعد من األمور التي يجب االهتمام بهـا                 . تخدمةالمس
 UNESCO Asia and Pacific Regional Bureau) (2008 ,  التربية من أجل التنمية المستدامةفي تحقيق أهداف

of Education ختبارات التقليدية فقط، إنمـا ينبغـي أن تكـون    إذ إن تقييم الطلبة ال ينبغي أن يكون تقليديا باال
بأساليب وطرائق مختلفة تعكس أهمية المعطاة للتربية من أجل التنمية المستدامة من جهة وأيضا تماشـيا مـع                  

ومـن األسـاليب   . استراتيجيات وأساليب التدريس المستخدمة للتربية من اجل التنمية المستدامة من جهة أخرى  
  :في تقييم الطلبة في مواضيع التربية من أجل التنمية المستدامةالتي يمكن استخدامها 
 التي تقدم للطلبة مرتبطة بمشكلة معينة، ويطلب منهم حلها بـصورة  ةويقصد بها األسئل: أسئلة حل المـشكالت  

  :كمية أو كيفية، ومن األمثلة على ذلك ما يلي
رة، حيث تضع بيضوها على الرمال، لكن لألسف نتيجـة          تعيش على شواطئ سلطنة عمان أنواع مختلفة من السالحف الناد         "

، يوجد تناقص في أعدادها      الخاطئة عند البعض مثل قتل تلك السالحف أو أخذ البيض الذي تضعه واالستفادة منه              تللممارسا
  " مما قد يؤدي إلى انقراضها

  : األسئلة
   ما أنواع السالحف التي تعيش في شواطئ السلطنة؟-
  ختلفة التي تعيش فيها السالحف؟ ما البيئات الم-
 افترض نفسك أحد المعنيين بحماية السالحف البحرية، وضح األساليب التي يمكنك اسـتخدامها              -

  للمحافظة على السالحف البحرية من االنقراض؟
  

  :األسئلة المبنية على دراسة الحالة
وفي هذا النوع   . ل التنمية المستدامة  وتعد من أفضل الطرق لتقييم الطلبة في مفاهيم وموضوعات التربية من أج           

من أساليب التقييم يتم تقديم حالة معينة للطلبة مرتبطة بأحد أبعاد التنمية المستدامة أو كلها، ثم يتم طرح أسـئلة             
  :مختلفة عن تلك الحالة تقيس جوانب ومستويات مختلفة، وكمثال عليها ما يلي

، فأصبح مثـل المجنـون،   )االيدز(رية أنه مصاب بمرض نقص المناعة       علم ناصر مؤخرا نتيجة قيامه بعمل فحوصات دو        "
 طبيب في المركز الصحي الذي يقع في منطقتهم، وبعد الجلـوس مـع الطبيـب     إلىومضطرب البال، ال يأكل وال ينام، فذهب        

سنوات ليجد  مصاب بااليدز منذ خمس أخر يستفيد من خبرات شخص  أنصالح، حصل على طمأنينة، كما أن الطبيب نسق له          
 “.منه الدعم والتشجيع

  :األسئلة
 االيدز؟ب إصابتهنوع الفحوصات التي قد قام بها ناصر ليكتشف ما  -
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   ناصر بااليدز؟إصابةما توقعاتك بالنسبة ألسباب  -
   طبيب المركز الصحي؟إلىهل القرار الذي اتخذه ناصر صحيحا عندما ذهب  -
  علت المريض ناصر يطمأن؟ التي قام بها الطبيب صالح جاألمورما  -
 ما المشورة التي تعتقد أن المريض اآلخر المصاب بااليدز يمكن أن يقدمها لناصر؟ -

  ما أثر اإلصابة بمرض االيدز على المجتمع من النواحي االجتماعية واالقتصادية؟-

  :استخدام المشاريع كأسلوب تقييم
تبط بالتربية من أجل التنمية المستدامة، ثـم يـتم           وفي هذا األسلوب يطلب من الطلبة عمل مشروع معين مر         

الخطوات أو العمليـات  : ويتم تقييم الطلبة في المشاريع في جانبيين هما    . تقييمهم على ما قاموا به في المشروع      
ومن أمثلة المـشاريع    . التي قاموا بها لإلجابة عن سؤال المشروع، و النواتج التي حصلوا عليها من المشروع             

  :للطلبة القيام بها والمرتبطة بمفاهيم التربية من أجل التنمية المستدامةالتي يمكن 
   مشروع عن فوائد الصحة اإلنجابية على األسرة والمجتمع؛-
   مشروع تأثير زيادة نسبة ثنائي أكسيد الكربون على الحياة على األرض؛-
  . مشروع عن كيفية المحافظة على الموارد غير المتجددة في البيئة-

   
  :لرسومات الكاريكاتوريةا

ويمكن استخدامها أيضا كطريقة تدريس باإلضافة      . وتعد من الطرق المناسبة والحديثة والممتعة في تقييم الطلبة        
وفي هذه الطريقة يتم تقديم رسم كاريكاتوري للطلبـة ثـم           ). 2008أمبوسعيدي والبلوشي،   (إلى طريقة التقويم    

  :يطلب منهم
  .لمناسبة اختيار أحد التعليقات ا-
  . المتعلم/ إعطاء تعليق عن الرسم يعكس وجهة نظر الطالب-

  
  :االختبارات المبنية على الورقة والقلم. د

تعد من الطرق الشائعة في تقييم الطلبة ولها أمثلة كبيرة منها اختبارات االختيار من متعدد، والصواب والخطـأ        
ي تقييم الطلبة في مفـاهيم التربيـة مـن أجـل التنميـة              واإلكمال، لكن ال ينبغي االعتماد عليها بشكل كبير ف        

  .المستدامة
  

  ):أ2008أمبوسعيدي، (ومن اإلرشادات التي نقدمها في مجال التقويم ما يلي 
  ؛ )البيئي واالجتماعي واالقتصادي( تعكس الجوانب أو األبعاد المختلفة للتنمية المستدامة -
مات فقط بل يجب أن تشمل تقييم المهارات، والقـيم واالتجاهـات    ال تقتصر عملية التقييم على تقييم المعلو   -

  المرتبطة بالتربية من أجل التنمية المستدامة؛
   استخدام طرائق تقييم مختلفة تقيس الجوانب المختلفة لشخصية المتعلم؛-
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   تراعي القدرات العليا من التفكير، واالهتمام بالتفكير الناقد والتأملي؛ -
  .ييم بالبيئة والمجتمع المحلي الذي يعيش فيه المتعلم ربط عملية التق-

  

  :هـ أنماط المعلم في تحقيق أهداف التربية من أجل التنمية المستدامة وأدواره
يؤدي معلم العلوم دورا بارزا في تحقيق أهداف التربية من أجل التنمية المستدامة ألنـه يتعامـل مـن أجيـال        

رادس تويـشير كـاف   . انون من مـشكالت البيئـة والتنميـة مـستقبال         المستقبل الذين هم بدون أدنى شك سيع      
(Kavtaradze, 2008)    إلى أن المعلم يستطيع إكساب طلبته المعلومات والمهارات واالتجاهات والقـيم الخاصـة

كمـا  . بالتربية من اجل التنمية المستدامة لكنه يحتاج إلى تمكنه من طرائق وأساليب التعليم والتعلم لتحقيق ذلك               
أن العالقة التي يخلقها المعلم داخل غرفة الصف بينه وبين طالبه من المهارات الضرورية التـي يفتـرض أن       
يمتلكها المعلم الذي يسعى إلى تحقيق أهداف التربية من أجل التنمية المستدامة، ألنهـا سـتمكنه مـن مناقـشة      

تخدمها مع طلبته، وبالتالي تحقيـق األهـداف       محتوى المنهاج التعليمي وطرائق التعليم والتعلم والتقويم التي يس        
ويوضح الجدول التالي األدوار التي يجب أن يحققها المعلم مع طلبته للتربية من أجـل التنميـة   . بصورة أفضل 

    (Australian Government, Department of the Environment and Heritage, 2005)المستدامة 
  

  ) 3(الجدول 
   المعلم في تحقيق أهداف التربية من اجل التنمية المستدامةأنماط التعلم وأدوار

   
  أدوار المعلم  نمط المتعلم
ــتعلم  ــل الم المتأم

  والمفكر بعمق
  .يعمل على تنمية قدرات التفكير العليا والتفكير الناقد لدى طلبته •
  .يشجع على الفهم المعمق في المعلومات الخاصة بالتربية من اجل التنمية المستدامة •
  .يم المعلومات بصورة مشكالت تتطلب حلوالتقد •
  . يشجع المتعلمين على توصيل المعلومات الخاصة بالتنمية المستدامة بصورة واضحة وبثقة •

ــتعلم  ــواطن الم الم
  المسئول واألخالقي

  .األخذ في االعتبار قضايا العدل والمساواة في الممارسات داخل الصف والمدرسة •
  .صف والمجتمعتثمين التنوع الموجود داخل ال •
  .يعمل على إظهار تصرف حسن نحو البيئة في ممارسته المختلفة داخل الصف وخارجه •
يعمل على مساعدة المتعلمين في تطوير رؤية ايجابية نحو أنفسهم والمستقبل وكذلك تطوير      •

  .االستقاللية لديهم
  . يعيشون عليهايعمل على خلق فرص لطلبته من اجل ارتباطهم بالبيئة التي •  المتعلم المرتبط 

  .يبني في تدريسه على خبرات الطلبة المختلفة عن البيئة والمجتمع •
  .يعمل على تكامل المعلومات التي يقدمها عن التربية من اجل التنمية المستدامة •
  .يعطي فرصة لطلبته لحل المشكالت البيئية •
  . يدعم طلبته في صياغة رؤية بناءة لمستقبلهم •
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  .  تأثير العلم والتقانة في حياتهميقدم فرصة لطلبته لمالحظة •
  .يكون بمثابة ميسر لعملية التعلم ال ملقن للمعلومة •  المتعلم االستقاللي

  .تشجيع الطلبة ليكونوا مستقلين، ومعتمدين على أنفسهم •
  .يخلق بيئة متصلة بالديمقراطية داخل غرفة الصف •
  .يشارك الطلبة في عملية التعلم •

  
لمعلم يحتاج إلى امتالكه لمجموعة من الكفايات والمهـارات الالزمـة لتحقيـق             ولكي يتحقق ذلك، فان هذا ا     

  :أهداف التربية من أجل التنمية المستدامة ومن هذه الكفايات
   (Ambusaidi, 2008; Syed Idros, 2008; UNEVOC, 2004; McKeown et al., 2002)  

 مثل القدرة علـى طـرح األسـئلة،          التعليمية  من العملية  امتالكه للمعلومات والمهارات في مجاالت متعددة      •
  ، واتخاذ القرار؛وتنمية التفكير االبتكاري والناقد والقدرة على البحث والتقصي وحل المشكالت

القدرة على التعبير عن أنفسهم بوضوح، واالستماع لآلخرين واالستجابة لهـم، والتواصـل مـع اآلخـرين                •
  ؛ل الحديثة كاالنترنت والبريد االلكترونيتصاباستخدام طرائق مختلفة منها وسائل اال

 كالمعلمين داخل المدرسة والمشرفين التربـويين وإدارة المـدارس وأوليـاء            القدرة على العمل مع اآلخرين     •
   من أجل التنمية المستدامة؛ لتحقيق أهداف التربيةاألمور

 .ميـز باتـساع معرفـي كبيـر    القدرة على الحصول على المعلومات مما توفره التقانة الحديثة في عـالم يت           •
كما يستطيع من خالل ما يتوصل إليـه مـن          . ويستطيع من خالل التقانة الحديثة إيجاد حل للمشكالت التربوية        

  ما يتوصل إليه؛تقويم وتطبيقهذه التقانة بحث وتقصي في 

   والتقويم؛التدريسعمليتي  التقانة في القدرة على توظيف •
  البشر والثقافات والكائنات الحية؛ بين القدرة على تقييم التنوع الموجود •
داخل الصف وخارجه من اجـل سـعادة        فهم وتطبيق مصطلحات العدالة والسالم والديمقراطية وحفظ البيئة          •

  البشر ورفاهيتهم؛
والـذي  ، )طالبهم وباقي أفراد المجتمع (القدرة على االهتمام بالصحة النفسية والجسمية والعقلية لهم ولغيرهم           •

  ؛ الكثير من الفوائد على الفرد وعلى المجتمعيترتب عليه
  ؛الحساسية للطبيعة الجمالية للعالم الطبيعي واإلنساني •
 وفـي نفـس الوقـت تطـوير     ،القدرة على القيام بالبحث والتقصي في البيئة المحلية من أجل فهم أفضل لها      •

  والمجتمع المحلي؛ع معطيات البيئة  لمهارات متعددة في كيفية التعامل مم واكتسابههممعلومات
  . القدرة على استخدام طرائق التدريس والتقويم الخاصة بالتربية من أجل التنمية المستدامة •
  

  :الخاتمة
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إن المشكالت التي خلقها اإلنسان بسلوكياته الخاطئة استدعت القيام بالعديد من المبادرات في سبيل معالجتها أو                
مم المتحدة عقد األمم المتحدة للتربية من أجل التنميـة المـستدامة   الحد منها ومن ضمن هذه المبادرات تبني األ       

، الذي حدد له مجموعة من أهداف على دول العـالم تبنيهـا وتحقيقهـا ضـمن               2014 -2005في الفترة من    
 العديد من   واجهتوبالرغم من كل الجهود المبذولة من قبل الدول  إال إنها            . برامجها التعليمية في كل المستويات    

  :)2008بيروت،  -  اإلقليميمكتب اليونسكو(تحديات منها ال
 المستدامة وطبيعتها التي تتقـاطع      ةاستيعاب كل المعنيين بالتربية للمفهوم الواسع للتربية من أجل التنمي          . 1

  .مع الكثير من الموضوعات والمبادرات األخرى
يرا لمحاوالت تكاملهـا فـي المـواد        الطبيعة التشعيبية للتربية من أجل التنمية المستدامة تمثل تحديا كب          . 2

 .الدراسية، فهذه الطبيعة تجعلها متداخلة مع كل المواد واألنشطة التعليمية

انتهاء عدد من الدول العربية في الفترة األخيرة من تطوير سياستها وبرامجها وممارستها فـي قطـاع                  . 3
 .مة الشعب لذلكالتعليم، مما يجعل من إعادة النظر مرة أخرى صعب جدا من حيث تقبل عا

األخذ في االعتبار قيم البلدان العربية وعادتها وتقاليدها عند التخطيط وتنفيذ التربية من أجـل التنميـة                  . 4
 .المستدامة

التعاون على المستوى اإلقليمي وشبه اإلقليمي يمثل تحديا أخر نتيجة قلة التجارب السابقة لمثـل هـذا                  . 5
 .التعاون في البلدان العربية

 .ل الالزم والتدريب المناسب وتعزيز مبدأ الشراكة على قدم المساواةتوفر التموي . 6

تلقي الحروب والصراعات بظاللها على بلدان المنطقة فتمثل تحديات ليس للتربية فقط من اجل التنميـة         . 7
  .  ذاتها، وأكثر من ذلك الستمرارية الحياة لقطاعات كبيرة من البشرةالمستدامة، بل للتنمي

 
م كغيرها من المناهج الدراسية لها أهداف تسعى إلي  تحقيقها في مجال التربية من اجل التنميـة    إن مناهج العلو  

ولتحقيق تلك األهداف البد أن يكون المحتوى التعليمي المقـدم للطلبـة يـشتمل علـى المفـاهيم                  . المستدامة  
.دريس وتقييم ذلك المحتوىكما يجب استخدام أساليب تدريسية وتقييميه مناسبة لت. والموضوعات ذات العالقة  

  

 كونه هو من يقوم بتنفيذ ما يطلب منه ةإن لمعلم العلوم الدور األبرز في مجال التربية من أجل التنمية المستدام
 الذين نرغب بهم في تحقيق أهداف نلذا يجب أن يؤدي مجموعة أدوار لتناسب نوعية المتعلمي. في هذا المجال

  .دامةالتربية من أجل التنمية المست
  :إن الورقة الحالية توصي بمجموعة من التوصيات منها

  .اعتماد التربية من أجل التنمية المستدامة في كل الخطط والبرامج المتعلقة بمناهج العلوم .1
تضمين مناهج العلوم العمانية المفاهيم والموضوعات الملحة في مجال التربية من أجل التنمية  .2

  .المستدامة
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  . لالستراتيجيات المناسبة في مجال التدريس والتقويماستخدام معلم العلوم .3
  .التأكيد على دور المعلم في مجال التربية من أجل التنمية المستدامة .4
  . إعداد وتدريب معلم قادر على تنفيذ أهداف التربية من أجل التنمية المستدامة .5

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  المراجع

  المراجع العربية .أ
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دمج مفاهيم وموضوعات التربية من أجل التنمية المستدامة في المناهج          ). أ2008(هللا  أمبوسعيدي، عبدا  . 1
وتـدريب معلمـين    ورقة عمل رئيسة مقدمة إلى ورشة العمل اإلقليمية إلعداد أدلة مناهجالتعليمية، 

  )2008آب /  أغسطس 7-5بيروت،  ( في المنطقة العربيةةللتربية من أجل التنمية المستدام
القضايا العلمية الجدلية المعاصرة وطرق عرضها وتدريسها في مناهج         ). ب200(، عبداهللا   أمبوسعيدي . 2

 ،"العلوم التطبيقيـة والبيئـة وأفـاق المـستقبل        "، ورقة عمل مقدمة إلى ندوة       العلوم بسلطنة عمان  
 .15/5/2008-13، الرستاق، وزارة التعليم العالي العمانية

 –ليم والتدريب في التنمية المستدامة في دول الخلـيج العربـي        دور التع  ).2006(أمبوسعيدي، عبداهللا    . 3
: دور التعليم والتدريب فـي التنميـة المـستدامة   البعد البيئي،  في مكتب اليونسكو اإلقليمي ببيروت،       

 سلسلة دراسات التعليم والتدريب التقنـي والمهنـي، العـدد           األبعاد االجتماعية واالقتصادية والبيئية،   
 .:    السادس

، مفاهيم وتطبيقـات عمليـة  : تدريس العلومطرائق ). 2009(مبوسعيدي، عبداهللا، والبلوشي، سليمان   أ . 4
  .عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة

متطلبات التطوير التربوي في سلطنة عمان للتعليم ما بعد األساسي للـصفين            ). 2005(باسيل، فاضل    . 5
الندوة اإلقليميـة حـول      ورقة عمل مقدمة إلى   لعربية،  في ضوء بعض التجارب العالمية وا     ) 12،11(

  .مسقط، وزارة التربية والتعليم، )12،11(تطوير التعليم ما بعد األساسي بالدول العربية للصفين 
المعلومات البيئية ومصادرها لدى طلبة المرحلة الثانوية األكاديميـة فـي           ). 1995(التوبي، عبداهللا    . 6

  .جامعة اليرموك ير منشورة،، رسالة ماجستير غسلطنة عمان
إطار العمل االسترشـادي للتربيـة مـن أجـل التنميـة             ).2008(مكتب اليونسكو اإلقليمي ببيروت      . 7

 .، بيروتالمستدامة في المنطقة العربية

مستوى المعلومات البيئية لدى طلبة كلية التربية بجامعة السلطان قابوس          ). 2003(الهاشمي، جمعة    . 8
  .، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة السلطان قابوسو البيئةوعالقته باتجاهاتهم نح

أهمية التوعية واإلرشاد في الحفـاظ علـى البيئـة،      ). 1995(وزارة البلديات اإلقليمية والبيئة العمانية       . 9
 .17-10: 3، البلديات اإلقليمية والبيئة
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:المقدمة واإلحساس بالمشكلة: أوًال  
     یتمیز العصر الحالي بأنھ عصر العلم؛ حیث أص بحت العل وم المختلف ة وتطبیقاتھ ا م ن ض روریات الحی اة، وق د           

وك ان م ن    .خل العلم في ش تى ن واحي حیاتن ا، فالدول ة الت ي تمل ك مقالی د العل م والتكنولوجی ا ھ ي ب ال ش ك األق وى                 تّد
ع داد ال نشء   فكان ت الجھ ود حثیث ة إل   ؛ عل وم ب شكل خ اص    تتغیر نظرتنا نحو التعلیم بشكل عام وتعل یم ال       نبیعي أ الط

ھم ادع د لیة وتط ویر المجتم ع وتقدم ھ، وإ    لی صبحوا ق ادرین عل ى تحم ل الم سؤو      ،لكي یكونوا عل ى م ستوى الع صر       
العلمی ة باألس لوب والطریق ة الت ي تناس ب       یصبحوا قادرین على مواجھة المشاكل الفردیة واالجتماعی ة و     أیضًا حتى 

 الت ي الب د م ن اس تخدامھا وتفھمھ ا وت وفیر وس ائل األم ان ف ي تناولھ ا            علم واالختراعات الحدیثة والمتنوعة   عصر ال 
. وال تدمرهومفیدة تخدم الفردلكي تصبح أدوات نافعة   

 بحی ث یرك ز عل ى ق در م ن       أساس ي لضروري بناء الطال ب ب شكل       ومع ھذا التطویر العلمي المذھل أصبح من ا    
العلم وطرائق التفكیر واالتجاھات والنزعات المختلفة لكي یماشي ھذه التغی رات والتط ورات، كم ا أن تعل یم العل وم          

رف ب شكل ح سن ف ي ش تى ن واحي      یستھدف مساعدة الط الب عل ى مواجھ ة الم شكالت وتنمی ة ق دراتھم عل ى الت ص             
).65، 2005جودت سعادة، ( الحیاة  

ولكن الواقع الذي تعیشھ مناھج العلوم في الخبرات التي تقدمھا للطلبة على أساس تذكر المعلومات واستدعائھا     
معاً مع افتقادھم إلى القدرة على استخدام تلك المعلومات في تولید أفكار جدیدة، والتركیز على الماضي والحاضر 

نادرًا ما تھتم مناھجنا بتھیئة الطلبة لممارسة المھمات  وتحدیاتھ، وھفي طرح مضامین التعلیم في تجاھل متطلبات
ویتضمن منھج العلوم العناصر  ).125، 2007صبحي أبو جاللة، (التعلیمیة المبنیة على تفعیل المواقف التعلیمیة 

ل ن ھذه العناصر مھمة وینبغي أن تتكاموالتقویم؛ إاألنشطة، لتدریس، وسالیب اوأالمحتوى، واألھداف، : األساسیة
 وتتعاون لتحقیق األھداف التعلیمیة المنشودة، ولقد أشارت نظومة التعلیم للمواقف التعلیمیةوتتآزر لتكوین م

أسئلتھا دورًا مھما تھا العلمیة المرافقة وكیفیة عرض الدراسات التربویة إلى أن للمادة العلمیة والتعلیمیة ونشاطا
                      ).130، 2007صبحي أبو جاللة، (     لتفكیرحصیلھم واكتسابھم مھارات افي أداء المتعلمین وت

                                               
المعلوم  ات والمھ  ارات المت  صلة بمج  االت العل  وم  الط  الب  من  اھج العل  وم ف  ي إك  سابوعل  ى ال  رغم م  ن أھمی  ة     

 تنمی ة مھ ارات التفكی ر المتع ددة ل دى التالمی ذ مث ل مھ ارات         المختلفة إال أنھ ینبغي أن یك ون لھ ا أھمی ة متزای دة ف ي         
ویع د تنمی ة التفكی ر بأنواع ھ المختلف ة أح د أھ م أھ داف ت دریس            . التفكیر العلمي واإلبداعي والناقد والتأملي وغیرھ ا      
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د الحمی د،  جابر عب  (  یب والتنمیةقابلة للمالحظة والتجرلتفكیر منظومة من عملیات معرفیة العلوم على اعتبار أن ا 
).2002 فھیم مصطفى، – 3، 1997  

دي،  ھو مفھوم افتراضي یشیر إلى عملیة داخلیة ُتعزى إلى ن شاط ذھن ي، معرف ي، انتق ا     Thinking     والتفكیر 
 أو إشباع رغبة في الفھم أو إیجاد معنى أو إجابة عن سؤال ار معین أو اتخاذ قرمقصدي، موجھ نحو حل مشكلة ما

وللتفكی  ر  ).1996ع  صام عب  دالحلیم،  (ور وینم  و م  ن خ  الل األدوات الت  ي ت  ساعد عل  ى ذل  ك     م  ا، ویمك  ن أن یتط   
الجانب األول، یمثل العملیة وھي ما یمارسھ الذھن في التفاعل مع األشیاء بھدف تط ویر خبرت ھ ومخزون ھ     : جانبان

ف اس تیعابھا، وإدماجھ ا   عن طریق استحضار الخبرات المخزنة واعتمادھا في فھم الخبرات الجدیدة وتفضیلھا بھ د         
ھ و المحت وى وھ و     الجان ب الث اني   .في بنیتھ المعرفیة وبالتالي تغیر بنائھ المعرفي بما یدخل إلیة من خب رات جدی دة      

 وتنظیمھ ا وبنیتھ ا   إن عم ق الم ادة وقیمتھ ا   . من حق ائق ومب ادئ واتجاھ ات وق یم    مضمون الخبرة ومواده ومعلوماتھ   
لعملیة الذھنیة الت ي ی راد تفعیلھ ا بھ دف التفاع ل معھ ا وتطویرھ ا لك ي ت صبح خب رة           تحدد ا التي  األمورالمنطقیة من   

).376، 375، 2004نایفة قطامي، (نیة الفرد المعرفیة مدونة ومخزنة في ب  
 

-:   وتتلخص أھمیة تعلیم التفكیر وتعلمھا بالنسبة للطالب بمرحلة التعلیم األساسي وما بعده فیما یلي  
 ).Kerka, 1992- Hager, etal, 2003 -77، 2005جودت سعادة (

 .مساعدتھم في النظر إلى القضایا المختلفة من وجھات نظر اآلخرین .1
 .تقییم آراء اآلخرین في مواقف كثیرة والحكم علیھا بنوع واضح من الدقة .2
 .احترام وجھات نظر اآلخرین وآرائھم وأفكارھم .3
 .كارھمالتحقق من االختالفات المتعددة بین أراء الناس وأف .4
 .رفع مستوى الثقة بالنفس لدى التالمیذ وتقدیر الذات لدیھم .5
 األسئلة الصعبة والحلول المتقدم ة للم شكالت العدی دة الت ي     ل التالمیذ وتفكیرھم من القیود حول تحریر عقو  .6

 .یناقشونھا ویعملون على حلھا أو التخفیف من حدتھا على األقل
 .میذ وإثارة التفكیر لدیھم وزیادة الحیویة في تنظیم الخبراتاإللمام بأھمیة العمل الجماعي بین التال .7
 .االستعداد للحیاة العلمیة بعد المدرسة وتنشئة المواطنة الصالحة لدیھم .8
مساعدة الط الب عل ى إقام ة األدل ة وال شواھد الت ي ت دعم اآلراء والنت ائج قب ل الوص ول إل ى حك م أو اتخ اذ                 .9

ال  صلة بالموض وع وتنمی  ة الق  درة عل  ى االس  تنتاج والتمیی  ز ب  ین   ق رار وذل  ك م  ن خ  الل إث  ارة األس  ئلة ذات  
 .االحتماالت الصحیحة والخاطئة

 

      وتتعدد مھارات التفكیر التي یجب مراعاتھا وتنمیتھا من خالل من اھج العل وم المقدم ة للتالمی ذ بمرحل ة التعل یم            
ط  رح والمقارن  ة، وین اآلراء والحق  ائق، األساس  ي وم  ا بع  ده وم  ن ھ  ذه المھ  ارات الت  صنیف، والقی  اس، والتمیی  ز ب    

 – 299، 2004لى وآخ  رون ،ی  سل( االت  صال والتحلی  ل والتف  سیر، وغیرھ  اوالتنظ  یم، وح  ل الم  شكالت، واألس  ئلة، 
).22 ،2003خیر شواھین،   

عل ى         وتمثل مناھج العلوم أحد أھم المناھج المقدمة للطالب بمرحلة التعلیم األساسي وم ا بع دھا والت ي ت ساعد           
تحقیق وتنمیة مھارات التفكی ر ل دى الط الب؛ حی ث ت ضم من اھج العل وم مجموع ة الخب رات الت ي تق دم للم تعلم لك ي                 

  مالئم  ًا لت  دریب ًاة وس  یطیوت  شكل المن  اھج الدراس    .یتفاع  ل معھ  ا بھ  دف تط  ویر آلیات  ھ الذھنی  ة وعملیات  ھ التفكیری  ة  
 -377، 2004نایف ة قط امي،   (:     ك لألس باب التالی ة   وظف ت بطریق ة فعال ة  وذل       خاص ة إذا   لتفكی ر الطالب علي ا  

National Science Teachers Association, 2003( 
لتعامل مع محت واه  الكتاب المدرسي المقرر، لذلك سوف یشعرون باأللفة في ا مع اعتاد الطلبة على التعامل  .1

 .دون جدیدًا غریبًا یخیفھمومواده، وال یج
 ی سھل علی ھ الت دریب عل ى توظیفھ ا      مھ مواد ألفھا وتعام ل معھ ا لفت رة طویل ة     لم باأللفة الستخدا شعور المع  .2

 .للتفكیر
إن استخدام المواد المقررة یقلل من الحاجة إل ى زی ادة ح صص م ستقلة للت دریب عل ى التفكی ر خاص ة وأن              .3

 .برنامج لطلبة محتشدة بالمتطلبات، وحتى ال تزید كاھل الطلبة بالمواد والخبرات اإلضافیة
ق  ت الطوی  ل ال  ذي یق  ضیھ الطال  ب ف  ي التفاع  ل م  ع الم  واد المق  ررة یجعل  ھ أكث  ر ق  درة عل  ى النج  اح ف  ي     الو .4

 .التدرب على مھارات التفكیر
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إن توظیف المعلم للمواد المقررة كوسیط للتدریب على التفكیر تساعده على استیعاب الم واد اس تیعابًا جی دًا          .5
 .یمھا وتھیئة الفرص أمام الطالب لالستفادة منھاوتزید من قدرتھ على تطویر المادة وأسالیب تقد

 على أن موضوعات العلوم ینبغ ي أن تح دد بع ض ط رق التفكی ر الت ي        )87،  2005عبداهللا خطابیة،   (       ویؤكد  
.ر مناھج العلوم الروابط القائمة على المفاھیم عبتساعد على صنع  

 ینبغي أن یساعد على تنمی ة مھ ارات التفكی ر م ن خ الل       مناھج العلومتعلیم على أن 2061       كما یؤكد مشروع    
النم اذج، الثب ات، التغی ر والقی اس، وغیرھ ا      : انتقاء الموضوعات والمفاھیم األساسیة في العلوم والتركیز علیھا مث ل   

اییر مع اختیار األنشطة التي تخلق تعارضًا فكریًا وتشجع النمو الفكري وانتقاء ھذه األنشطة یجب أن یستند إلى مع        
 الطلبة، واإلحساس بأھمیة المفاھیم العلمیة والحاج ة إل ى القی ام بأن شطة استق صائیة كم ا أن األح داث             اتمثل اھتمام 

. المتضاربة تعد أمثلة جیدة ألنواع األنشطة التي تخلق التغیر الفكري (Roseman, 1997). 
(      كما طالبت دراسة میلز  Milles, 1996 ر المناھج من أجل التفكیر والجم ع ب ین    بضرورة قیام ثورة لتطوی)

اس  تراتیجیات التفكی  ر والتفاع  ل م  ع العدی  د م  ن المواق  ف الحیاتی  ة وذل  ك م  ن خ  الل إع  ادة ص  یاغة وھیكل  ة المن  اھج    
التعلیمی  ة ف  ي ص  ورة متط  ورة، وھ  ذا یتطل  ب ض  رورة ت  دریب الط  الب عل  ى اس  تخدام تطبیق  ات مھ  ارات التفكی  ر        

ل وال دفاع ع ن اآلراء والمعتق  دات الشخ صیة والعملی ات الفعلی  ة المعرفی ة، وبھ  ذا      واالستك شافات والمناق شة والتحلی    
، 2003مج دي حبی  ب،  ف  ي (یتط ور التعل یم الفّع  ال للط الب لیقاب ل احتیاج  ات الط الب والمجتم ع ف  ي األلفی ة الثالث ة         

159.(  
ب بمراح  ل التعل  یم قب  ل        وعل  ى ال  رغم م  ن أھمی  ة ودور من  اھج العل  وم ف  ي تنمی  ة مھ  ارات التفكی  ر ل  دى الط  ال     

الجامعي إال أن ھن اك بع ض األس باب والمؤش رات الت ي ت ؤدي إل ى ت دني م ستوى التفكی ر ل دى الط الب، وص عوبة                
 ,Yang, et.al – 248، 2004نایف  ة قط  امي،  (  تنمی  ة مھ  ارات التفكی  ر وممارس  تھا ف  ي ال  تعلم ال  صفي ومنھ  ا     

2005 (:  
ري مراجعة وتحلیل أھ داف الم نھج وإع ادة ص یاغتھا ف ي      غموض األھداف التربویة، ومن ثم فمن الضرو       .1

 .صورة نتائج بداللة أداء یتحدد بمعیار
 نتاجات معرفیة سطحیة بم ا ال ی سمح للطال ب بالتفاع ل والتغیی ر       عليطبیعة الخبرات المدرسیة التي تركز   .2

ملی ة التفكی ر م ن    والتحدیث وھذه الخبرات بسیطة ال تسمح للطالب بنقلھا إل ى مواق ف جدی دة أو ممارس ة ع            
 .خاللھا

طبیع  ة األن  شطة الت  ي یت  ضمنھا الكت  اب المدرس  ي والت  ي ترك  ز عل  ى عملی  ات معرفی  ة متدنی  ة تنتھ  ي ب  أداء     .3
 .الطالب لالمتحان دون إدماجھا في بنائھ المعرفي

طبیع  ة عملی  ة التق  ویم الت  ي ت  تم ف  ي مدارس  نا اآلن والت  ي ترك  ز عل  ى الجان  ب المعرف  ي فق  ط مث  ل تح  صیل       .4
 .اتالمعلوم

 

وزارة التربی  ة بدول  ة (       وق  د ُأجری  ت العدی  د م  ن الدراس  ات المت  صلة بموض  وع الدراس  ة الحالی  ة، فق  د أج  رت    
مراحل التعلیم العام ومنھا مناھج العلوم وقد قدمة لطالب دراسة تحلیلیة للكتب الدراسیة الم  ) 154 ،1987الكویت،  

 مع ما وضع لھ ا م ن أھ داف وق صور األن شطة الم صاحبة       ةإلى عدم اتساق محتوى الكتب الدراسیتوصلت نتائجھا   
كم ا   .للمنھج عن تنمیة میول الطالب وتشجیعھم على القراءة الحرة والتفكی ر االبتك اري وتنمی ة روح الفری ق ل دیھم           

 جوانب األكثر ضعفًا في ھذه المقررات ھي جوانب تنمی ة الق درة  الأكدت تقاریر تقویم المقررات بالتعلیم الثانوي أن      
).43، 1989وزارة التربیة بدولة الكویت، ( ترابطعلى التفكیر وتوافر التدرج وال  

إلى غیاب عملیات االستقصاء مثل إث ارة ال شك، واختی ار ص دق      ) 1998یسرى عفیفي،   (      كما توصلت دراسة    
 توص لت دراس ة   م ا  بین.المعلومات، وعرض اآلراء المتباینة والجدیة وغیرھ ا م ن كت ب العل وم بالمرحل ة اإلعدادی ة       

إل  ى ع  دم احت  واء المق  ررات الدراس  یة بالمرحل  ة الثانوی  ة عل  ى أمثل  ة واض  حة تثی  ر تفكی  ر     ) 2000إب  راھیم ك  رم، (
المتعلمین وعدم استخدام أسالیب التدریس للقضایا والمشكالت الحیاتیة كمدخل لھ، وذلك م ن وجھ ة نظ ر المعلم ین             

م إل ى أن من اھج العل و   ) 2005ح سام م ازن،   (كم ا أش ارت دراس ة      .والمعلمات القائمین على تدریس ھذه المقررات     
. تنمیة مھارات التفكیر لدى الطالب بمراحل التعلیم المختلفةمعوقات تشملھ من محتوى وأنشطة تعد امو  

 

:   من خالل ما سبق یتضح ما یلي  
 . ما قبل الجامعيأھمیة تنمیة مھارات التفكیر لدى الطالب بمراحل التعلیم المختلفة وخاصة التعلیم .1
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أھمی  ة وض  رورة من  اھج العل  وم المقدم  ة للط  الب بمرحل  ة التعل  یم األساس  ي وم  ا بع  دھا ف  ي تنمی  ة مھ  ارات     .2
 .التفكیر لدیھم

ض رورة تحلی ل المن  اھج المقدم ة للط الب بمرحل  ة التعل یم األساس ي وم  ا بع دھا ب شكل ع  ام ومن اھج العل  وم           .3
لتفكی ر ل دى الط الب تمھی دًا إلح داث التط ویر ال دائم        بشكل خاص للتعرف على دورھا ف ي تنمی ة مھ ارات ا     

 .لھذه المناھج
ظھور بعض المؤشرات الدالة على قصور المناھج المقدمة للطالب في تنمیة مھارات التفكی ر ل دیھم وذل ك      .4

 .من خالل الدراسات السابقة
ي س لطنة ُعم ان ف ي     ال توجد دراسة استھدفت تحلیل من اھج العل وم ف    –في حدود ما اطلعت علیھ الباحثتان     .5

 .ضوء اھتمامھا بمھارات التفكیر وتنمیة ھذه المھارات لدى الطالب
 

:في ضوء ما سبق سعت الدراسة إلي اإلجابة عن التساؤالت التالیة  :مشكلة الدراسة: ثانیًا  
یم  بالحلق ة الثانی ة م ن التعل     والت ي ینبغ  ي ت ضمینھا بمن اھج العل وم      م ا مھ ارات التفكی ر ال ضروریة للط الب      .1

 المقدمة لھم؟ وما المعاییر الدالة على اھتمام مناھج العلوم بھذه المھارات؟األساسي 
  التعلیم األساسي لھذه المھارات والمعاییر الدالة علیھا؟بالحلقة الثانیة منما مدى تناول مناھج العلوم  .2
عل یم األساس ي لتنمی ة مھ ارات     ما اآلداءات السلوكیة التي یجب أن یؤدیھا معلم العلوم بالحلق ة الثانی ة م ن الت     .3

 التفكیر لدي  طالبھ ؟
داءات  الالزم ة  األما مدى اھتمام معلم العلوم بالحلقة الثانیة من التعلیم األساسي بتنمی ة مھ ارات  التفكی ر و       .4

 لھا؟
م ا ن  سبة م  ساھمة أداءات معل  م العل  وم ف  ي تنمی  ة مھ ارات التفكی  ر ل  دى الط  الب بالحلق  ة الثانی  ة م  ن التعل  یم     .5

 اسي؟األس
 ما المعوقات التي تحول دون تنمیة مھارات التفكیر لدى الطالب بالحلقة الثانیة من التعلیم األساسي ؟ .6

 

:اقتصرت الدراسة الحالیة على الحدود التالیة: حدود الدراسة: ثالثًا  
 ).االستكشافات واألنشطةوالمحتوى، واألھداف، (تحلیل مناھج العلوم من حیث  .1
لحلقة الثانیة من التعلیم األساسي من ال صف الخ امس إل ى ال صف العاش ر وھ ي تمث ل        تحلیل مناھج العلوم ل    .2

 .من مرحلة التعلیم قبل الجامعي%) 50(نسبة 
تحدید مدى اھتمام معلم العلوم بتنمیة مھارات التفكیر، ونسبة مساھمة األداءات المرتبطة بھا في تنمیة ھذه     .3

 .المھارات من وجھة نظره
ألساسي م ن   تحول دون تنمیة مھارات التفكیر لدي الطالب بالحلقة الثانیة من التعلیم اتحدید المعوقات التي  .4

 .وجھة نظر معلم العلوم
 

: أھداف الدراسة وأھمیتھا: رابعًا  
تحدد الدراسة قائمة بمھارات التفكیر الضروریة للط الب بالحلق ة الثانی ة م ن التعل یم األساس ي والت ي یج ب                .1

 .مقدمة لھم مما قد یفید في تضمین ھذه المھارات في مناھج العلومتضمینھا بمناھج العلوم ال
تقدم الدراسة أداة لتحلیل مناھج العلوم على ضوء تناولھا لمھارات التفكیر في الحكم بموضوعیة عل ى ھ ذه       .2

 .المناھج مما قد یفید في تطویر ھذه المناھج وذلك تماشیًا مع االتجاھات الحدیثة في ھذا اإلطار
اس  ة اس  تبانھ الس  تطالع آراء معلم  ي العل  وم مم  ا ق  د یفی  د ف  ي التع  رف عل  ى م  دى إدراك واھتم  ام   تق  دم الدر .3

 .تدریبھو إعداد المعلم   برامجتطویر ثم معلمي العلوم بمھارات التفكیر وتنمیتھا لدي طالبھ ومن
علیھا لتغلب  ل إعداد خطط شاملة، مما قد یفید في لدي الطالبتحدد الدراسة معوقات تنمیة مھارات التفكیر .4

. 
 

:مصطلحات الدراسة:  خامسًا  
 :Thinking Skills مھارات التفكیر 
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    تعرف إجرائیا بأنھا عملیات عقلیة محددة نمارسھا ونستخدمھا عن قصد في معالجة المعلومات والبیانات ب شكل      
جدیدة لتحقی ق ھ دف م ا    علمي وتفسیرھا وإیجاد الفرضیات وتعمیم األدلة وصیاغة الحلول واألفكار في مجموعات         

.وتعمیم ھذه الحلول واألفكار  
ھو تعل یم موح د ت وفره الدول ة لجمی ع أطف ال ال سلطنة مم ن ھ م ف ي س ن المدرس ة ویق وم عل ي                   : التعلیم األساسي 

توفیر االحتیاجات التعلیمیة األساسیة من المعلومات والمھارات والمعارف الت ي تمك ن الط الب م ن االس تمرار ف ي           
تدریب وفقًا لمیولھم واستعداداتھم وق دراتھم ویعم ل ھ ذا التعل یم عل ي تنمیتھ ا لمواجھ ة تح دیات وظ روف                التعلیم وال 

س نوات م ن   4الحلق ة األول ي وم دتھا    : الحاضر وتطلعات المستقبل في إطار التنمیة المجتمعی ة ال شاملة وھ و حلقت ین      
. الصف الخامس وحتي الصف العاشرسنوات من6الصف األول وحتي الصف الرابع ثم الحلقة الثانیة ومدتھا   

 

 اإلطار النظري
التفكیر : أوًال Thinking: 

   التفكیر في أبسط تعریفاتھ عبارة عن سلسلة من النشاطات العقلیة التي یقوم بھا الدماغ عن دما یتع رض لمثی ر ی تم        
دراك الح سي م ع الخب رة    ھو عملی ة ذھنی ة یتفاع ل فیھ ا اإل     و.استقبالھ عن طریق واحد أو أكثر من الحواس الخمسة  

كم ا أن التفكی ر أی ضًا ھ و مھ ارة       ).198، 2005أحم د النج دي وآخ رون،    ( ذكاء لتحقیق ھدف م ا ب دوافع معین ة     وال
.الذكاء والتفكیر بالسیارة والسائق) دیبونو(وقد شبھ . التشغیل التي یتولى بھا الذكاء معالجة معطیات الخبرة  

عقل للخبرات المكتسبة بطریقة جدیدة لحل مشكلة معینة بحیث تشمل ھذه العملی ة      كما أن التفكیر عملیة ینظمھا ال    
  راد حلھ مث ل إدراك العالق ة ب ین ال سبب والنتیج ة     لموقف ُیعلى إدراك عالقات جدیدة بین الموضوعات أو عناصر      

ھ و مجموع ة    أن التفكیر )6، 2003حسن زیتون، (في حین یرى  ).200، 2005أحمد النجدي، وآخرون،  (       
المھارات العقلیة التي یستخدمھا الفرد عند البحث عن إجاب ة ل سؤال أو ح ل لم شكلة أو بن اء معن ى أو           / من العملیات 

المھ ارات قابل ة لل تعلم م ن خ الل معالج ات،       / التوصل إلى نواتج أصیلة لم تكن معروفة لھ م ن قب ل وھ ذه العملی ات          
.تعلیمیة معینة  

ح س  لقول والفعل، بحیث تبدأ بفھم م ا ن فكیر ھو ما یجول في الذھن من عملیات تسبق ا     ومن ناحیة أخرى فإن الت    
  أو ما نراه، ثم نعم ل عل ى تق یم م ا نفھم ھ، مح اولین ح ل الم شكالت الت ي تعترض نا ف ي حیاتن ا الیومی ة                هبھ أو نتذكر  

).40، 2005جودت سعادة، (  
 

:من خالل التعریفات السابقة للتفكیر یتضح أن التفكیر  
 . على استقبال المعلومات والموضوعات وغیرھاتأثر بحواس الفرد وقدرتھای .1
 . الذي یدرسھ الطالبيیتأثر بمحتوى المادة أو الموضوع الدراس .2
 .یتأثر بالسیاق الفردي والعوامل الشخصیة للفرد مثل المیول واالتجاھات .3
 .ریس واستراتیجیاتھیتأثر بالسیاق االجتماعي والعوامل االجتماعیة مثل المناخ العام للتد .4
 . والمالحظة، والفھم، والتحلیل،یضم عملیات معرفیة مثل التطبیق .5
 .نشاط موجة ھادف ولیس عشوائي .6
 .یمكن تعلمھ واكتسابھ وتنمیتھ .7

 

:مھارات التفكیر: ثانیًا  
مق  صوداً  حرفی  ًا نتن  اول بھ  ا البیان  ات والمعلوم  ات تن  اوًال  أداًء     ھ  ي إج  راءات أكث  ر تخص  صیة ونوعی  ة، نؤدیھ  ا  

 م ا أو  مباشرًا، لتحقیق أھداف تفكیرنا أو لتعمیم األمور والمجادالت التي تع رض لن ا، أو نخوض ھا، أو لح ل م شكلةٍ      
مح  ددة  بأنھ  ا عملی  ات  ) 45، 2002فتح  ي ج  روان،  (كم  ا ح  ددھا   ).68، 2005ر، ح  سني ع  س (نتخ  ذ ق  رارًا م  ا   

الم شكلة، إیج اد الفرض یات، تعم یم ق وة ال دلیل،       نمارسھا ونستخدمھا ع ن ق صد ف ي معالج ة المعلوم ات مث ل تحدی د            
، 2002(أما ویسلون . تدوین المالحظات، وغیرھا   Wilson  نقوم بھا من فیعرفھا بأنھا تلك العملیات العقلیة التي) 

 ، والتقی  یمالتخط  یطو التحلی  ل، إج  راءات(ھ  ا، وذل  ك م  ن خ  الل خط  وات   أج  ل جم  ع المعلوم  ات وحفظھ  ا أو تخزین  
). وصنع القرارات،اجاتوالوصول إلى استنت  

 

:من خالل التعریفات السابقة یتضح ما یلي  
 .أن مھارات التفكیر عبارة عن عملیات نمارسھا من أجل الوصول إلى معلومات أو معالجتھا .1
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 .أنھ یمكن اكتساب وتنمیة مھارات التفكیر لدى الطالب بمراحل التعلیم المختلفة وخاصة األساسي .2
 العملی ات  البد من وجود مادة علمی ة أو م نھج نتعام ل مع ھ ونج ري علی ھ بع ض            أنھ لتنمیة مھارات التفكیر    .3

 .المساعدة في ذلك
 

:مھارات التفكیر المھمة للطالب بمرحلة التعلیم األساسي: ثالثًا  
      تتعدد المھارات التي یجب إكسابھا للطالب بمرحلة التعل یم األساس ي ومنھ ا مھ ارات التفكی ر الناق د، ومھ ارات           

كیر اإلبداعي، ومھارات جمع المعلومات وحفظھا وعرضھا، ومھارات حل المشكالت، ومھارات بناء المف اھیم          التف
والتعم  یم والتنظ  یم وتن  درج تح  ت ك  ل مھ  ارة م  ن ھ  ذه المھ  ارات الكب  رى مھ  ارات فرعی  ة مث  ل االس  تنتاج، ت  دوین       

ع  رض وتمثی  ل البیان  ات والم  ساءلة،   المالحظ  ات، المقارن  ة، الت  صنیف، التمیی  ز، المرون  ة، الطالق  ة، واإلص  غاء،    
(وغیرھا  Holdstock,1995 ).82، 2005 جودت سعادة، -126 -125، 2001محمد الطیطي، –   

تقانھ ا بع د    بالمھارات الت ي یج ب عل ى الط الب إ    قائمة) 299 – 298،  2004ى وآخرون،   یسلل(      في حین حدد    
ف ي خم س فئ ات ح سب ال صعوبة المتزای دة وتتطل ب اس تخدام         تب ة  إكمالھم الدراسة بالمرحلة اإلعدادیة والثانوی ة مرّ      

الفرد لحواسھ المجردة ثم تزداد صعوبتھا بحیث تتطلب استخدام األدوات واألجھزة والمستویات العلی ا م ن البراع ة       
:الیدویة والذھنیة، ومن ھذه المھارات  

 .لة، وغیرھاجمع المعلومات، طرح األسئ، المھارات االكتسابیة، ومنھا البحث، المالحظة .1
 .المھارات التنظیمیة، ومنھا التدوین، المقارنة، التصنیف، المراجعة، التقییم، التخطیط التمھیدي، وغیرھا .2
 .المھارات اإلبداعیة، ومنھا التعمیم، االختراع، الطالقة، إكمال التفاصیل، وغیرھا .3
 .اإلطالع والصیانةالیدویة، ومنھا استخدام األدوات، التجریب، المھارات  .4
 .إعداد التقاریرو ، المناقشة، التوضیح، الكتابة، النقدمھارات التخاطب، ومنھا طرح األسئلة .5

       في حین یرى آخرین أن مھارات التفكیر التي یجب إكسابھا للطالب في مرحلة التعلیم األساسي ھ ي مھ ارات     
ھارات التنظیم وح ل الم شكالت والوص ول    التفكیر الناقد، ومھارات التفكیر اإلبداعي، ومھارات التفكیر العلمي، وم      

إل  ى المعلوم  ات، ومھ  ارة تحم  ل الم  سؤولیة، واتخ  اذ الق  رار، ومھ  ارات تطبی  ق اإلج  راءات ووض  ع المع  اییر أو           
Sternberg, 1999 – 2005ح  سام م  ازن،  ( المحك  ات، وغیرھ  ا   – Shahrin, et.al, 2002  أحم  د النج  دي  – 

).2005وآخرون،   
(      أما فیشر  Fisher, 1999  محاور، ھي مھمة للتعلیم األساسي وصنفھا في خمسفقد حدد مھارات التفكیر ال) 

مھارات تنظیم المعلوم ات مث ل تحدی د المعلوم ات  ذات ال صلة وجمعھ ا وحفظھ ا وفھ م العالق ات الجزئی ة والكلی ة،                    
مھ ارات ذات العالق ة   ومھارات االستقصاء، مثل طرح األسئلة ذات العالقة، تحدید الم شكالت والتخط یط والتنب ؤ و       

بالمبررات واألسباب مث ل الوص ول إل ى اس تنتاجات متنوع ة واس تخدام اللغ ة وإص دار األحك ام، ومھ ارات التفكی ر                    
 المعلوم ات،  تقی یم  مث ل  التقی یم اإلبداعي مثل تولید األفكار وإعطاء الفرض یات المناس بة، تط ویر الخی ال، ومھ ارات        

.موتطویر معاییر الحكم، والثقة في الحك  
 

  من خالل عرض مھارات التفكیر التي یجب تنمیتھا لدى طالب  التعلیم األساسي من خالل مناھج العل وم یت ضح      
:ما یلي  

 .اتفاق األدبیات على أھمیة وضرورة تنمیة مھارات التفكیر لدى الطالب بمرحلة التعلیم األساسي .1
مھا ومھارات التفكی ر الناق د ومھ ارات    ا مھارات جمع المعلومات وتنظیتحدید بعض المھارات المھمة ومنھ    .2

ومھ ارات التفكی ر العلم ي وھ ي المھ ارات الت ي ت م تحلی ل من اھج العل وم ف ي            ) اإلب داعي (التفكیر االبتكاري   
 .ضوئھا

 .ضرورة تحدید وتنمیة المھارات الفرعیة التي تندرج تحت كل مھارة أساسیة من المھارات السابقة .3
 

:میة مھارات التفكیر لدى الطالب بمرحلة التعلیم األساسيدور مناھج العلوم في تن: رابعًا  
ساعد ت  راعي عملیة التفكی ر، و  وتنظیم مناھج العلوم بحیث ت    یؤكد بعض خبراء المناھج وطرق التدریس أن بناء        

رة  البد من مراعاتھ، حتى تتمكن ھذه المناھج في الوفاء بتلك المسؤولیة، ویتطلب ذلك ضرو   في تنمیة مھاراتھ أمرٌ   
تحوی  ل األھ  داف التربوی  ة م  ن مج  رد ش  عارات إل  ى أھ  داف إجرائی  ة س  لوكیة یمك  ن قی  اس تأثیرھ  ا وتحقیقھ  ا داخ  ل     
الفصل، إعداد المناھج على أساس المشاركة الفّعالة للتالمی ذ وتأص یل ع ادة التفكی ر ال سلیم ل دیھم، واس تخدام ط رق               
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 ج ابر عبدالحمی د،   – 1997أرث ر كوس تا،   (ت شكالتدریس تعتمد على مشاركة التالمیذ في التوصل إل ى حل ول للم          
).306، 1990 یوسف القطامي، – 1997  

 

:م التفكیر ومحتوى مناھج العلومی    ویوجد ثالث مداخل لتنمیة مھارات التفكیر وتحقیق التكامل بین تعل  
 ف ي تفاص یلھ، مث ل     مع ین أو ال دخول  يم نھج دراس   بالتعلیم المباشر لمھارات التفكیر دون التقی د      : المدخل األول 

Cortبرامج تعلیم التفكیر كبرنامج كورت  Master Thinking ال ست والمفك ر الب ارع     والقبعات ھیرب رت،  ( 
1990 ،33 – King, 1995 ).36 – 34، 2008 محمد نوفل، – 1997 روبرت، –   

) ال  صھر(تنمی  ة مھ ارات التفكی  ر م ن خ الل محت  وى من اھج العل  وم أي الت ضمین      : الم دخل الث اني   Infusion ،
وھي تتطلب ت دریس مھ ارات ف ي إط ار تعل یم المحت وى ذات ھ أي تعل یم التفكی ر الم اھر وإتق ان أعم ق للمحت وى                   
وھذا یتطلب االختیار الدقیق للمھارات والمحت وى، وإدماجھ ا مع ًا عل ى نح و متمی ز تحق ق الھ دفان إض افة إل ى               

.معلم متمكن ومدرب ومبدع  
راتیجیات لتنمیة مھارات التفكی ر أوًال ث م توظیف ھ ف ي محت وى مع ین، وھ ذا        استخدام طرق واست  : المدخل الثالث 

یعتمد على دور المعلم في تنفیذ المحتوى الذي حدد لھ سلفًا أي أن الھدف ھو إتقان المحتوى بع د تعل م مھ ارات        
عل  یم التفكی  ر، وم  ن الط  رق واالس  تراتیجیات الم  ساعدة ف  ي ذل  ك الع  صف ال  ذھني، ط  رح األس  ئلة الجی  دة، والت     

) بن  اء الج  سور (التع  اوني وُی  سمى ذل  ك أی  ضًا باس  م التج  سیر      Bridging   أي تنمی  ة مھ  ارات التفكی  ر أوًال ث  م 
.استخدامھا مباشرًة في تعلم محتوى معین وبناء جسور ما بین مھارات التفكیر والمحتوى الدراسي  

ة وضرورة اس تخدامھ وتطبیق ھ،      ولكل مدخل من ھذه المداخل مبررات ودوافع ودراسات تؤیده وتؤكد على صح      
.وفعالیتھ  

   وإذا كان تنمیة مھارات التفكیر لدى الطالب من أھم أھداف تدریس العلوم فإن مناھج العلوم ینبغي أن تساعد في    
تحقیق  ھ وت  سعى إلی  ھ وم  ن ث  م ف  إن عملی  ة اختی  ار مھ  ارة التفكی  ر وتطبیقاتھ  ا م  ن جان  ب واختی  ار المحت  وى المناس  ب   

یة المحوری ة الت ي یج ب    مل بالفلسفة التي ترى أن مھارات التفكیر ھي الع آخر مع االھتمام الكبیر  من جانب  وتنظیمھ
 الخ ضراء،  ة فادی– 87، 2005 جودت سعادة، – 319، 2005مجدي عزیز، (  تتمركز حولھا العملیة التعلیمیة  أن

2005 ،70.(  
 

:بالتعلیم األساسيدور معلم العلوم في تنمیة مھارات التفكیر لدى الطالب : خامسًا  
   إن تعلم واكتساب مھ ارات التفكی ر م ن أھ م األھ داف الت ي ت سعى لتحقیقھ ا التربی ة العلمی ة، ویعن ي ذل ك م ساعدة                   

ي المواق   ف الط   الب عل   ى تط   ویر ق   درتھم عل   ى التفكی   ر العلم   ي واالس   تقالل والوص   ول إل   ى النت   ائج ال   سلیمة ف     
إص  دار أحك  ام وق  رارات تتعل  ق بھ  ا وتقیمھ  ا، ویتمی  ز الطال  ب ف  ي    الیومی  ة وم ف  ي حی  اتھوالم  شكالت الت  ي یقابلوھ  ا

برغبتھ في التساؤل وفي التعرف على األشیاء والكائن ات وك ل   ) الحلقة الثانیة من التعلیم األساسي(مرحلة المراھقة   
(ما یحدث حولھ، إضافة إل ى رغبت ھ ف ي االستك شاف ومیول ھ لح ل الم شكالت وتحم ل الم سؤولیة          Teaching for 

thinking,2001) (.  
   وم ن ھن  ا ی ستطیع معل  م العل  وم النھ وض بم  ستوى تفكی ر الطال  ب للوص  ول إل ى م  ستوى م ن معالج  ة المعلوم  ات        
والخبرات التي یواجھھا بھدف فھمھا واستیعابھا وإدماجھا في البناء المعرف ي ث م ت دوینھا واس تخدامھا ف ي المواق ف          

دوات الت  ي ت ساعده عل ى ال  سیطرة عل ى م ا یواجھ  ھ م ن مواق  ف      الت ي تواجھ ھ، ل  ذلك ی صبح الطال ب متمكن  ًا م ن األ     
).377، 2004نایفة قطامي، ( برات مشكالت وفھمھا والتكیف معھاوخ  

     ولذا یجب أن یھتم معلم العلوم بإضافة األفكار التأملیة لدى طالبھ وتدوینھا وت دوین المالحظ ات حولھ ا وط رح       
لتفكی  ر فیھ  ا واالحتف  اظ ب  سجالت طویل  ة األم  د لك  ل طال  ب، واالس  تماع     األس  ئلة المفتوح  ة النھای  ة وت  رك الط  الب ل  

للط  الب باھتم  ام والت  شجیع عل  ى المناق  شة والتعبی  ر وف  رض الف  روض، وفح  ص الب  دائل واتخ  اذ الق  رارات وتقی  یم      
األفك  ار، باإلض  افة إل  ى ت  شجیع الطال  ب عل  ى ممارس  ة المالحظ  ة والمقارن  ة والت  صنیف والتف  سیر والقی  اس وجم  ع     

لومات وتلخیصھا مع إعطاء التغذیة الراجعة الموضوعیة والمناسبة، ویكون ذلك نابعًا من ثقة المعلم ف ي نف سھ           المع
. (وقدرتھ على العطاء وثقتھ في طالبھ وتحسین صورة الطالب بشكل مستمر أمام زمالئ ھ  Raths, at.al, 1986 

- Ogunkola, Olatrye, 2005.( 
 

:فكیر لدى الطالب بمرحلة التعلیم األساسي تنمیة مھارات التمعوقات: سادسًا  
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    على الرغم من أھمیة إثارة التفكیر في إنجاح العملیة التعلیمیة، ورغم الممیزات العدی دة لتنمی ة مھ ارات التفكی ر           
لدى الطالب، ووضوح دور مناھج العلوم في تنمی ة ھ ذه المھ ارات إال أن ھن اك بع ض المعوق ات الت ي تح ول دون              

.لمھارات بالشكل المطلوبتنمیة ھذه ا  
ح سام  - 2002فتح ي ج روان،    (:      یوضح الشكل التالي معوقات تنمیة مھارات التفكیر م ن خ الل من اھج العل وم      

، 21، 2007 ص  بحي أب  و جالل  ة،   – 40 – 38، 2005 ش  اكر عبدالحمی  د وآخ  رون،   –197، 94، 2005م  ازن، 
86:(  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
مھارات التفكیر من خالل مناھج العلومبعض معوقات تنمیة ) 1(ل شك  

 

 الدراسات السابقة 
 

 

:دراسات تناولت تحلیل مناھج العلوم: األولالمحور   
حل  ة الثانوی  ة تحت  وي عل  ى ن  سبة  توص  لت نتائجھ  ا إل  ى أن كت  ب األحی  اء بالمر : Fillman ،1989دراس  ة  .1

ي ح ین ل  م تمث  ل العل  وم  م ن العل  وم كاكت  شاف، ف   %) 20 – 10(م ن العل  وم كمعرف  ة، ون  سبة  %) 80–65(
 .كطریقة للتفكیر على اإلطالق

توص  لت نتائجھ  ا إل  ى ق  صور كت  ب العل وم بالمرحل  ة الثانوی  ة ف  ي تحقی  ق أھ  داف   : Soong ،1989دراس ة   .2
 .التربیة العلمیة ومنھا التفكیر والمھارات المتعلقة بھ

وم في تضمینھ لألنشطة والتي توصلت نتائجھا إلى قصور محتوى مناھج العل   : 1998دراسة سعید یحیى،     .3
 . آراء معلمي العلوم مع ھذه النتیجةواتفاقالمتفوقین  اإلثرائیة للطالب

توص   لت إل   ى ع   دم تن   اول محت   وى من   اھج العل   وم المدرس   یة بالمرحل   ة  : 1998دراس  ة ی   سرى عفیف   ي،   .4
، تحلیل المشكالت، وط رح التوقع ات، ف ي ح ین     اإلعدادیة لبعض عملیات االستقصاء مثل فرض الفروض      

 .ركز المحتوى على حل األسئلة وعرض المعلومات
توصلت نتائجھا إل ى ض عف تن اول كت اب عل وم ال صف الث اني اإلع دادي             : 1999دراسة ھدى عبدالفتاح،     .5

 .لمھارات عملیات العلم األساسیة والتكاملیة باستثناء مھارتي المالحظة والتواصل
محت   وى من   اھج العل   وم بالمرحل   ة  توص   لت نتائجھ   ا إل   ى ض   عف تن   اول  : 2000دراس   ة مح   سن ف   راج،  .6

المتوسطة بالمملكة العربیة السعودیة لمھارات عملیات العلم وعدم إظھار العلوم كطریقة للبح ث والتفكی ر،       

أسالیب واستراتیجیات 
لعلومتعلم ا/ تعلیم  

 

 إعداد معلم العــــــــلوم

األسالیب التقلیدیة في 
 تقویم تعلم العلوم

 
البیئة المدرسیة 

الالصفیة/ الصفیة  

عدم تضمین مھارات 
التفكیر في أھداف 

 محتوى مناھج العلوم

قصور األنشطة 
التعلیمیة الموجھة 

 لتنمیة مھارات التفكیر

بعض معوقات تنمیة 
مھارات التفكیر من 

ل مناھج العلومخال  
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وقد أوصت ھذه الدراسة بضرورة تقویم مناھج العل وم ودراس ة المعوق ات الت ي تح ول دون اھتم ام معلم ي          
 .بالعلوم بمھارات التفكیر وتنمیتھا لدى الطال

 

:األول تعلیق عام على دراسات المحور   
 .ھداف أو األنشطةاألاستھدفت ھذه الدراسات تحلیل محتوى مناھج العلوم فقط دون التطرق إلى  .1
تنوعت عینة التحلیل ما بین مصر والسعودیة ودول أجنبیة، كما ش ملت المرحل ة اإلعدادی ة والثانوی ة، ول م            .2

 .م بسلطنة ُعمانتتضمن ھذه الدراسات تحلیل مناھج العلو
توصلت نتائج ھذه الدراس ات إل ى ق صور محت وى من اھج العل وم ف ي اھتمامھ ا بمھ ارات التفكی ر وعملی ات                  .3

 .االستقصاء
أوصت ھذه الدراسات بضرورة تحلیل من اھج العل وم ب شكل متكام ل ف ي ض وء ت ضمینھا لمھ ارات التفكی ر              .4

 .الطالب لدى ھذه المھاراتوتحدید المعوقات التي تحول دون تنمیة 
 ال توجد دراسة استھدفت تحلیل من اھج العل وم ب سلطنة ُعم ان ف ي ض وء       –في حدود ما أتیح االطالع علیھ   .5

 .تضمینھا لمھارات التفكیر
:دراسات اھتمت بمھارات التفكیر وكیفیة تنمیتھا :الثانيالمحور   

 ت دریس العل وم فع ال    والتي توصلت نتائجھا إلى أن نم وذج الم دخل الكل ي ف ي      : 1996, دراسة أیمن حبیب   .1
كما أوض حت النت ائج وج ود ارتب اط     , في تنمیة التفكیر الناقد واإلبداعي لدى طالب الصف الثاني اإلعدادي 

 .بین التفكیر الناقد والتفكیر اإلبداعي والتحصیل في العلوم
ویات توص  لت إل  ى فعالی  ة اس  تخدام معل  م الكیمی  اء لألس  ئلة ذات الم  ست : 1998, دراس  ة مم  دوح عبدالمجی  د .2

 .المعرفیة العلیا على تنمیة مھارات التفكیر العلمي لدى طالب الصف األول الثانوي
توص لت إل ى فعال  ة اس تخدام المعل م لألس  ئلة ذات الم ستویات المعرفی ة العلی  ا       : 2000, دراس ة محم د ص  قر   .3

 .أثناء تدریس الفیزیاء في تنمیة التفكیر الناقد لدى طالب الصف الثالث الثانوي
توصلت نتائجھا إلى فعالیة برنامج ق ائم عل ى اس تخدام الحقائ ب التعلیمی ة ف ي       : 2002, مد خیريدراسة مح  .4

وق د  . تنمیة أسلوب حل المشكالت والقدرة على التفكیر الناقد لدى تالمیذ المرحلة اإلعدادیة في مادة العل وم       
 .وأثناء سیر العملیة التعلیمیةأوصى الباحث بضرورة االھتمام بمھارات التفكیر الناقد أثناء إعداد المناھج 

توص  لت إل  ى فعالی  ة برن  امج مقت  رح ف  ي الثقاف  ة البیولوجی  ة قائم  ة عل  ى      : 2003, دراس  ة عم  اد الوس  یمي  .5
والت كأحد أنماط ال تعلم ال ذاتي ف ي تنمی ة مھ ارات التفكی ر ل دى ط الب ال صف الث اني الث انوي بالق سم                یالمد

 .األدبي
 وفعالیة المھارات العملیة واألنشطة العلمی ة لمن اھج العل وم      توصلت إلى أھمیة  : Meador, 2003دراسة   .6

 . في تنمیة التفكیر االبتكاري لدى طالب المرحلة االبتدائیة
 ف  ي تنمی  ة Seven E'sتوص  لت إل  ى فعالی  ة نم  وذج دائ  رة ال  تعلم الخماس  یة  : 2003, دراس ة منی  ر ص  ادق  .7

لتجری ب ل دى تالمی ذ ال صف ال سابع      مھارات المالحظة والتصنیف و فرض الفروض وضبط المتغیرات وا 
 .بسلطنة عمان

توصلت نتائجھ ا إل ى فعالی ة إس تراتیجیة قائم ة عل ى الع صف         : 2004, محمد أمین , دراسة عبداهللا إبراھیم   .8
الذھني واتخاذ القرار في تدریس األحیاء في تنمیة مھارات التفكیر الناقد ومھارة اتخ اذ الق رار ل دى ط الب      

 .كة العربیة السعودیةالمرحلة الثانویة بالممل
توص  لت نتائجھ ا إل  ى فعالی  ة الت ساؤل ال  ذاتي كإح دى اس  تراتیجیات م  ا وراء    : 2005, دراس ة حی  اة رم ضان    .9

 . المعرفة في تنمیة مھارات التفكیر الناقد لدى تلمیذات الصف األول اإلعدادي
ابر ف  ي تنمی  ة مھ  ارات   توص  لت إل  ى فعالی  ة اس  تخدام نم  وذج التفكی  ر ال  س    : 2005, دراس  ة عب  داهللا إب  راھیم  .10

 .  االبتكاري لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیةالتفكیر
توص  لت نتائجھ  ا إل  ى فعالی  ة النم  وذج البن  ائي لت  دریس الكیمی  اء ف  ي تنمی  ة    : 2005, دراس  ة عل  ي الغ  افري .11

 . التفكیر اإلبداعي العلمي لدى طلبة وطالبات الصف الحادي عشر من التعلیم العام بسلطنة عمان
توص  لت نتائجھ  ا إل  ى فعالی  ة اس  تخدام اس  تراتیجیات ال  تعلم الن  شط ف  ي    : 2005, اطم  ة عب  دالوھابدراس  ة ف .12

 . تنمیة بعض مھارات التعلم مدى الحیاة لدى تالمیذ الصف الخامس
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توص لت نتائجھ ا إل ى فعالی ة بع ض اس تراتیجیات م ا وراء المعرف ة ف ي            : 2005دراسة فاطمة عبدالوھاب،   .13
 .تأملي لدى طالب الصف الثاني الثانوي األزھريتنمیة مھارات التفكیر ال

مقت رح ف  ي تنمی ة الكف  اءة الذاتی  ة   توص  لت نتائجھ ا إل  ى فعالی ة برن  امج   : 2007, دراس ة فاطم  ة عب دالوھاب   .14
 .  للتفكیر لدى الطالبات المعلمات بسلطنة عمانيمن الميواألداء التدریس

یوجد نظام لمھارات التفكیر الناقد  یمك ن نقل ھ    توصلت نتائجھا إلى أنھ ال   :2006دراسة شریفة القاسمي،     .15
 بع د تعرض ھ لمواق ف    ھ ذه المھ ارات   للطالب عن طریق المعلم كحزمة واحدة، ولكن یمكن تغذیة الطال ب ب   

 . ومن ثم التدرب علیھا ومن ثم ینتقل أثرھا إلى مواقف مشابھھھاتتطلب استخدام
 

:تعلیق عام على دراسات المحور الثاني  
ھذه الدراسات تجریب برامج أو وحدات دراسیة وتحدید فعالیتھا في تنمیة مھارات التفكیر    استھدفت بعض    .1

ل   دى الط   الب بمراح   ل التعل   یم المختلف   ة، ف   ي ح   ین اس   تھدف ال   بعض اآلخ   ر تجری   ب بع   ض الم   داخل       
 .واالستراتیجیات

علم  ي واالبتك  اري تنوع  ت مھ  ارات التفكی  ر الت  ي ت  م تنمیتھ  ا أو دراس  تھا ومنھ  ا مھ  ارات التفكی  ر الناق  د وال    .2
 .والتأملي واتخاذ القرار ومھارات التعلم مدى الحیاة

م ا ف ي تنمی ة مھ ارات التفكی ر الت ي ت       إلى فعالیة المعالج ات الت ي ت م اس تخدامھ    الدراسات توصلت نتائج ھذه     .3
 .تحدیدھا

ثانوی   ة عدادی  ة وال بتدائی  ة واإل د ش  ملت ط  الب المرحل   ة اإل  تنوع  ت العین  ة التجریبی   ة لھ  ذه الدراس  ات، فق        .4
 .والجامعیة في مصر وسلطنة عمان 

 األداءات ال توجد دراسة استھدفت تحدید وجھة نظ ر معل م العل وم ح ول     –في حدود ما أتیح اإلطالع علیھ     .5
 في تنمی ة مھ ارات التفكی ر    ة مساھمة ھذه األداءاتبھ، ونسالتي یستخدمھا لتنمیة مھارات التفكیر لدى طالب    

  .والمعوقات التي تحول دون ذلك
 

:لإلجابة عن تساؤالت الدراسة تم إتباع اإلجراءات التالیة: إجراءات الدراسة  
 تم إعداد قائمة بمھ ارات التفكی ر ال ضروریة والت ي ینبغ ي      :لإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة   : أوًال

ك م  ن خ  الل الخط  وات ت  ضمینھا بمن  اھج العل  وم بالحلق  ة الثانی  ة م  ن التعل  یم األساس  ي والمع  اییر الدال  ة عل  ى ذل   
:التالیة  

اس تھدفت ھ ذه القائم ة تحدی د مھ ارات التفكی ر ال ضروریة والت ي ینبغ ي          : تحدید الھدف من قائمة المھارات   .1
 .تضمینھا بمناھج العلوم بالحلقة الثانیة من التعلیم األساسي بسلطنة ُعمان والمعاییر الدالة علیھا

مة مھارات التفكیر والمعاییر الدالة علیھ ا م ن خ الل الدراس ات     تم اشتقاق قائ: تحدید مصادر اشتقاق القائمة  .2
والبحوث السابقة وما توص لت إلیھ ا م ن نت ائج، واإلط ار النظ ري وم ا تطرق ت إلی ھ األدبی ات ال سابقة ذات                  

في ضوء ھذه المصادر . الصلة، واستطالع آراء معلمي العلوم بمدارس الحلقة الثانیة من التعلیم األساسي      
ویجب ت ضمینھا  للطالب قائمة مبدئیة بمھارات التفكیر والمعاییر الدالة علیھا والتي تعد ضروریة    تم إعداد   

  .بمناھج العلوم بالحلقة الثانیة من التعلیم األساسي
مھارات تفكیر عامة وش ملت  (تم إعداد قائمة أولیة في صورة محاور عامة : إعداد الصورة المبدئیة للقائمة  .3

كل محور عدد من مھارات التفكی ر ال ضروریة للط الب، وتح ت ك ل مھ ارة م ن          أربع محاور یندرج تحت     
ھذه المھارات المعاییر الدالة علیھا وقد تم مراع اة الدق ة واإلجرائی ة والمناس بة للط الب بالحلق ة الثانی ة م ن           

 .التعلیم األساسي، كما تم مراعاة ارتباطھا بمناھج العلوم، أي یجب تضمینھا مناھج العلوم
 بھدف تحدی د م دى ارتب اط    1تم عرض القائمة بصورتھا األولیة على مجموعة من المحكمین   : قائمةضبط ال  .4

مھارات التفكیر بالمحور الخاص بھ ،ومدى مناسبة المحاور والمھارات للطالب بالحلقة الثانی ة م ن التعل یم       
یالت المناس بة ف ي ض وء    وق د ت م إج راء التع د    .   األساسي،تحدید مدى انتماء كل معیار للمھ ارة المقابل ة ل ھ        

  .آراء المحكمین

                                                
  .قائمة بأسماء السادة المحكمين  ) 1(  ملحق - 1



                  2009 مارس 18-16 ندوة المناھج الدراسیة رؤى مستقبلیة                                                                                                                      

 370

بع  د إج  راء التع  دیالت الت  ي أش  ار إلیھ  ا المحكم  ون ت  م وض  ع القائم  ة ف  ي     : إع  داد ال  صورة النھائی  ة للقائم  ة  .5
  .مواصفات قائمة مھارات التفكیر ومعاییره ) 1( ویوضح جدول . 1صورتھا النھائیة 

                                
 
 
 

مواصفات قائمة مھارات التفكیر ومعاییره) 1(               جدول                  
المحاور              عدد المعاییر تحت كل مھارة مھارات التفكیر تحت كل محور 

 3 المالحظة
 3 تدوین المالحظات

 3 التصنیف
 4 القیاس

 3 المقارنة
 4 جمع المعلومات

 3 تنظیم المعلومات وعرضھا

مھارات جمع وعـــرض : المحور األول
 المعلــــــــــومـات

 3 األسئلة
 26 8 عدد المھارات والمعاییر  للمحور األول 

 3 التمییز
 3 معرفة االفتراضات

 4 التفسیر
 3 االستنتاج

 5 تقویم المناقشات

مھارات التفكیر الناقد: المحور الثاني  

 4 تحدید العالقة بین السبب والنتیجة
دد المھارات والمعاییر  للمحور الثاني ع  6 22 

 3 األصالة
 3 المرونة
 3 الطالقة

مھارات التفكیر االبتكاري : المحور الثالث
)اإلبداعي(  

)اإلكمال(التفاصیل   3 
 12 4 عدد المھارات والمعاییر  للمحور الثالث

دھااإلحساس بالمشكلة وتحدی  4 
 3 جمع المعلومات وفرض الفروض

مھارات التفكیر العلمي: المحور الرابع 7 التجریب الختبار الفروض  

)تعمیم(الوصول إلى جمع عام   4 
 18 4 عدد المھارات والمعاییر  للمحور الرابع

أربع محاور  : اإلجمالي  22 78 

حلق ة الثانی ة م ن     ت م إع داد أداة تحلی ل لمن اھج العل وم بال     الدراس ة  لإلجاب ة ع ن ال سؤال الث اني م ن أس ئلة          : ثانیًا
:التعلیم األساسي والحكم على مدى تضمینھا لمھارات التفكیر السابقة من خالل الخطوات التالیة  

األھ داف والمحت وى   (اس تھدفت عملی ة التحلی ل الحك م عل ى م دى مراع اة        : تحدید الھدف من عملیة التحلی ل   .1
الثانی ة م  ن التعل یم األساس ي لمھ  ارات    بمن  اھج العل وم المقدم ة للط  الب بالحلق ة    )  واالستك شافات  واألن شطة 

 .التفكیر ومعاییره
وض عھا  تمثلت أداة التحلیل بقائمة مھ ارات التفكی ر ومع اییره الت ي ت م إع دادھا س ابقًا ث م         : إعداد أداة التحلیل   .2

) التك   رار والن   سبة المئوی   ة(، المحت   وى ) التك   رار والن   سبة المئوی   ة(أم   ام مقی   اس مت   درج م   ن األھ   داف  
تتنوع وحدات التحلیل من الكلمة إل ى الفق رة إل ى     : تحدید وحدة التحلیل  ) لتكرار والنسبة المئویة  ا(واألنشطة  

 كوح دة للتحلی ل ف ي    وق د ت م اس تخدام الفق رة    ). Berelson, 1971, 135 – 141( المح ور إل ى الموض وع   
ل موض وع  في حین تم تحلیل ك ل ھ دف م ن األھ داف اإلجرائی ة لك       .  لموضوع الدراسة  المحتوى لمناسبتھا 

 ن شاط أو استك شاف م درج ف ي كت ب       ك ل كم ا ت م تحلی ل   والمدرج ف ي دلی ل المعل م    من موضوعات الدراسة   
 .العلوم التي تم تحلیلھا

                                                
1 .الصورة النھائیة لقائمة مھارات التفكیر ومعاییره ) 2(  ملحق -   
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مجموعة من التصنیفات، أو الفصائل التي یتم إعدادھا ف ي ض وء    "تعرف الفئات بأنھا    : تحدید فئات التحلیل   .3
، بموض وعیة ف المحت وى  ی ة التحلی ل وذل ك لك ي ی تم وص        والھ دف م ن عمل   المراد تحلیلھ    طبیعة المحتوى 

 ).87، 1983حسین، سمیر محمد (والشمول وبما یتیح إمكانیة التحلیل واستخراج النتائج بأسلوب میسور         
وقد تحددت فئات التحلیل للدراسة الحالیة في قائمة مھارات التفكیر والمع اییر الدال ة علیھ ا، حی ث وض عت       

األن    شطة ) التك    رار والن    سبة المئوی    ة (، المحت    وى) تك    رار والن    سبة المئوی    ة ال(ھ    ذه القائم    ة األھ    داف 
 ) التكرار والنسبة المئویة(واالستكشافات 

 :التزمت الدراسة خالل عملیة التحلیل بالضوابط التالیة: تحدید ضوابط التحلیل .4
التفكی ر ال واردة ب أداة    تم التحلیل في إطار المعلومات المتوافرة لدى الباحثت ان ع ن فئ ات التحلی ل ومھ ارات           §

 .التحلیل
  .االلتزام بالمھارات والمعاییر الواردة بأداة التحلیل كفئات للتحلیل §
 م نھج م ن من اھج     ك ل استك شافات التحلی ل ف ي أھ داف ومحت وى وأن شطة و     تحدید تك رار ك ل فئ ة م ن فئ ات        §

  .العلوم موضع التحلیل
عندما ت شیر األھ داف    التناول ة التحلیل على مستويأن یحدد مدى تناول مناھج العلوم للمعاییر الواردة بأدا      §

اإلجرائیة بأیة إشارة ألي معیار أو مھارة وعندما تشیر أیة فقرة من فقرات المحتوى بأنھ إش ارة ألي معی ار أو           
 .مھارة، وعندما تشیر أي استكشاف أو نشاط بأیة إشارة ألي معیار أو مھارة

 .ھج العلوم یسجل فیھا العالمات التكراریة لفئات التحلیلتم تخصیص استمارة تحلیل لكل منھج من منا .5
 :تم تسجیل البیانات التالیة لكل كتاب من الكتب التي تم تحلیلھا وأدلة المعلم، وھي .6

، ع دد  الكت اب  ع دد فق رات   عنوان الكتاب، عنوان دلیل معلم العل وم، ال صف الدراس ي، ع دد األھ داف اإلجرائی ة ،             
.عدد صفحات الكتاب ، عدد الوحدات الدراسیةي تم تحلیلھا إضافة إلي لتاالستكشافات واألنشطة ا  

ت م تحلی ل جمی ع األھ داف اإلجرائی ة، وجمی ع فق رات المحت وى، وجمی ع االستك شافات           : تحدید عینة التحلیل   .7
 للط الب بالحلق ة الثانی ة م ن     كت ب العل وم وأدل ة المعل م المقدم ة      واألنشطة الواردة بمناھج العل وم م ن خ الل          

) 2(عل  یم األساس  ي ب  سلطنة ُعم  ان بدای  ة م  ن ال  صف الخ  امس وحت  ى ال  صف العاش  ر، ویوض  ح ج  دول      الت
 :مواصفات كتب العلوم وأدلتھا والتي تم تحلیلھا

 

ا مواصفات وبیانات كتب العلوم وأدلتھا التي تم تحلیلھ )2(جدول   
عن        وان  
 الكتاب

عن  وان 
دلی        ل 
 المعلم

ال               صف 
 الدراسي

ع                دد 
األھ      داف 
 اإلجرائیة

 ع             دد
فق        رات 
 الكتـــاب

ع                        دد 
االستك   شافات 
 واألنشطة

ع               دد 
ص     فحات 
 الكتاب

ع                دد  
الوح      دات 
 التدریسیة

دلیل  العلوم
 5 190 80 34 70 الخامس المعلم

دلیل  العلوم
 4 180 58 374 107 السادس المعلم

دلیل  العلوم
 5 240 61 313 87 السابع المعلم

دلیل  العلوم
 5 225 61 296 183 الثامن المعلم

لعلوما دلیل  
 4 156 35 257 96 التاسع المعلم

دلیل  العلوم
 3 199 30 508 168 العاشر المعلم

 

 التحلیل، وقد اعتمدت الدراس ة عل ى تحك یم     أداةیستدل على صدق التحلیل من خالل صدق      : صدق التحلیل  .8
ع  ة م  ن  أداة التحلی  ل، وھ  ي قائم  ة المھ  ارات والمع  اییر وفئ  ات التحلی  ل م  ن خ  الل عرض  ھا عل  ى مجمو         

المحكمین  لتحدید إمكانیة استخدامھا في تحلیل مناھج العلوم، وقد تم إجراء التعدیالت المناس بة الت ي أش ار        
 . إلیھا المحكمون، وفي ھذا اإلطار یمكن التنبؤ بصدق أداة التحلیل ومن ثم صدق عملیة التحلیل

مرتین متتالیتین یف صل بینھم ا فت رة زمنی ة     قامت الباحثتان بتحلیل مناھج العلوم عینة التحلیل  : ثبات التحلیل  .9
یومًا باستخدام أداة التحلیل المعدة لذلك وقد تم حساب الثبات عن طریق نسبة االتفاق ب ین ك ال        ) 15(قدرھا  
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، وكان متوسط معامل ثبات التحلی ل لمن اھج   )Holsti, 1969, 140(ھولستي التحلیلین، باستخدام معادلة 
ى ح  ساب متوس ط معام  ل ثب ات التحلی  ل ب ین ك  ال الب احثتین ع  ن طری ق ن  سبة      ، باإلض  افة إل  )0.89(العل وم  

، وت دل ھ  ذه الق یم ل ى ثب  ات التحلی ل، وبالت  الي     )0.91 (بینھم ا االتف اق بینھم ا، وك  ان متوس ط معام ل الثب  ات     
اس تخدمت ف ي تحلی ل    ، وق د  )1(أصبحت أداة التحلیل صالحة لم ا وض عت م ن أجل ھ، وف ي ص ورتھا النھائی ة        

 .لوم وفقًا للضوابط السابقةمناھج الع
 

لإلجاب  ة ع  ن ال  سؤال الثال  ث والراب  ع والخ  امس م  ن أس  ئلة الدراس  ة ت  م إع  داد اس  تبانة     : ثالث  ًا
:لمعلمي العلوم بالحلقة الثانیة من التعلیم األساسي وفقًا للخطوات التالیة  

 :معلم العلوماستھدفت ھذه االستبانھ تحدید ما یلي من وجھة نظر : تحدید الھدف من االستبانھ .1
 ).أوًال(مدى اھتمامھ بتنمیة مھارات التفكیر المحدد في  §
 .نسبة مساھمة أداءات معلم العلوم في تنمیة ھذه المھارات §
 .المعوقات التي تحول دون تنمیة ھذه المھارات §

 )أوًال(تم إعداد االستبانة في ضوء قائمة مھارات التفكیر التي سبق إعدادھا ف ي  : الصورة األولیة لالستبانة   .2
، ثم إعداد أداءات یجب أن یقوم بھا معلم العل وم لتنمی ة ھ ذه المھ ارات، وذل ك         باستثناء المعاییر الدالة علیھا   

مھارات جمع وع رض المعلوم ات   (في ضوء األدبیات السابقة، وقد تم تحدید أداءات المعلم للمحور األول         
  أداًء 22مھ ارات التفكی ر الناق د   (ور الث اني  ، وعدد أداءات  المعل م للمح   ) مھارات  8 أداء موزعة علي     26

  أداًء12مھ  ارات التفكی  ر االبتك  اري   (، وع  دد أداءات المعل  م للمح  ور الثال  ث    ) مھ  ارات 6موزع  ة عل  ى  
أداًء موزع ة  ) 18(مھارات التفكیر العلم ي  (، وعدد أداءات المعلم للمحور الرابع ) مھارات 4موزعة على   

 ).مھارات ) 4(على 
:ضع ھذه المھارات واألداءات في في استبانھ ووضعت أمام مقیاس كما في الجدول التالي    وقد تم و  

 

مواصفات استبانة معلمي العلوم بالحلقة الثانیة من التعلیم األساسيل  صورة مختصرة  )3(جدول   
مدي اھتمام المعلم بتنمیة ھذه 

  وتنفیذ ھذه األداءاتالمھارات
نسبة مساھمة ھذه األداءات في تنمیة المھارة 

 لدي الطالب
المعوق   ات الت   ي تح   ول  
دون تنمی           ة ھ           ذه  
 المھارات

المھارات 
واألداءات 

التي 
ینفذھا 
المعلم 
أثناء 

 تدریسھ

أنفذھا 
 دائما 

 – 80 ال أنفذھا  أنفذھا 
100%  

60 – 
79%  

40 – 
59%  

أق    ل م    ن  
40%  

 

مھارات جمع وعرض المعلومات:المحور األول    
 

الستبانة في صورتھا األولی ة عل ى مجموع ة م ن المحكم ین وذل ك لتحدی د م دى              عرضت ا : ضبط االستبانة  .3
انتم اء ك ل أداء للمھ ارة المقابل ة ل ھ، وإمكانی ة تطبی ق معل م العل وم لھ ذه األداءات، وم دى مناس بة االس  تبانة             
للتطبی  ق، وق  د ت  م إج  راء التع  دیالت المناس  بة وم  ن ث  م أص  بحت االس  تبانة ف  ي ص  ورتھا النھائی  ة وقابل  ة            

 .)2(للتطبیق
تم تطبیق االستبانة على عینة من معلمي العلوم بالحلقة الثانیة من التعلیم األساسي قوامھا     : تطبیق االستبانة  .4

 .معلم ومعلمة في محافظة مسقط ومنطقة الباطنة)16(
 

:نتائج الدراسة  
ھا لمھ  ارات التفكی  ر  نت  ائج تحلی  ل من  اھج العل  وم بالحلق  ة الثانی  ة م  ن التعل  یم األساس  ي عل  ى ض  وء ت  ضمین            

بعد استخدام أداة التحلی ل ف ي تحلی ل من اھج العل وم للحلق ة الثانی ة م ن التعل یم األساس ي ت م ح ساب تك رار                    : ومعاییره
 مقارن  ة بع  دد األھ  داف اإلجرائی  ة بالن  سبة لتحلی  ل    ظھ  ور ك  ل معی  ار م  ن مع  اییر القائم  ة والن  سبة المئوی  ة للتك  رار    

سبة لتحلی ل المحت وي وع دد األن شطة واالستك شافات بالن سبة لتحلی ل األن شطة         األھداف وع دد فق رات المحت وي بالن      
                                                

  .قة الثانية من التعليم األساسي أداة تحليل مناهج العلوم بالحل ) 3(  ملحق - 1
 استبانة معلمي العلوم بالحلقة الثانية من التعليم األساسي  ) 4(  ملحق - 2
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متوسط النتائج لك ل     ومتوسط التكرار لكل مھارة من المھارات والنسبة المئویة لمتوسط التكرار ثم        واالستكشافات،
عملی ة التحلی ل ع ن    س فرت  ھج العل وم الت ي ت م تحلیلیھ ا وق د أ     محور من محاور أداة التحلیل وذلك لكل منھج من منا     

:النتائج التالیة   
نت ائج تحلی ل   ) 4(یوض ح  ج دول   : نتائج تحلیل أھداف مناھج العل وم بالحلق ة الثانی ة م ن التعل یم األساس ي         : أوًال

للحلقة الثانیة من التعلیم األساسي في ضوء تناولھ ا لمھ ارات التفكی ر     ) 10 -5( أھداف مناھج العلوم للصفوف من     
:یة لھا  وفیما یلي عرض تفصیلي لھذه النتائج والرسوم البیان  

:یتضح ما یلي ) 4(من خالل جدول   
 ضوء تناولھا لصف الخامس من التعلیم األساسي فيبالنسبة لنتائج تحلیل أھداف منھج العلوم با - 1

 :لمھارات التفكیر
 وھي نھجعن أھداف الم بما تضمنتھ من معاییر غیاب بعض مھارات التفكیرأظھرت نتائج التحلیل   •

،  من المحور األول، وغیاب مھارات التمییزوطرح األسئلة ،والقیاس،  والتصنیف،تدوین المالحظات
وتقویم المناقشات، وتحدید العالقة بین السبب والنتیجة من المحور  ، والتفسیر،ومعرفة االفتراضات

الث وغیاب مھارات من المحور الث وإكمال التفاصیل الثاني، وغیاب مھارات األصالة، والمرونة،
من ) تعمیم (اإلحساس بالمشكلة وتحدیدھا ، وجمع المعلومات وفرض الفروض والوصول إلي حكم عام 

 .المحور الرابع
( أقل من(تناولت األھداف بعض المھارات الواردة بأداة التحلیل بما تضمنتھ من معاییر بنسبة ضئیلة جدا  •

مات ، وتنظیم المعلومات وعرضھا من المحور األول ، لكل مھارة وھي المقارنة ، وجمع المعلو % )1
 .واالستنتاج من المحور الثاني ،و الطالقة من المحور الثالث 

، بینما تناولت مھارة التجریب  %) 2.86(تناولت األھداف مھارة المالحظة من المحور األول بنسبة •
ھارة تناولتھا أھداف منھج العلوم وھي أعلي نسبة لم %)8.16(الختبار الفروض من المحور الرابع بنسبة

 .للصف الخامس 
تناولت أھداف منھج العلوم بالصف الخامس محاور أداة التحلیل بما تضمنتھ من مھارات ومعاییر مرتبة  •

 0.08(المحور الثاني مھارات التفكیر الناقد بنسبة ( تصاعدیا من حیث متوسط نتائج كل محور كالتالي 
ثم المحور الثالث مھارات  %) 0.58(ت جمع وعرض المعلومات بنسبة ثم المحور األول مھارا%)  

  % ).2.04(ثم المحور الرابع مھارات التفكیر العلمي بنسبة  % ) 0.8( التفكیر االبتكاري بنسبة 
بالنسبة لنتائج تحلیل أھداف منھج العلوم بالصف السادس من التعلیم األساسي في ضوء تناولھا  - 2

  لمھارات التفكیر 
وھ  ي ط  رح ھ  داف األع  ن  بم  ا ت  ضمنتھ م  ن مع  اییر رت نت  ائج التحلی  ل غی  اب بع  ض مھ  ارات التفكی  رأظھ   •

 .من المحور الثالث محور الثاني ،و المرونة  التمییز من الومن  المحور األول ،األسئلة 
وھ  ي  % ) 1( بن  سبة ض  ئیلة ج  دا أق  ل م  ن    بم  ا ت  ضمنتھ م  ن مع  اییر   ھ  داف بع  ض المھ  ارات   األتناول  ت  •

 معرف ة االفتراض ات   و المح ور األول ،  من،والتصنیف ، وجمع المعلومات ،وتنظیم المعلومات  المالحظة  
ن المح ور  م  التفاص یل  إكمال  الطالقة ، و من المحور الثاني ،و،والتفسیر ، واالستنتاج ، وتقویم المناقشات    

 .الث ،وجمیع مھارات المحور الرابعالث
لك  ل مھ  ارة  %) 2 (إل  ي% )1( ة التحلی  ل بن  سبة قلیل  ة م  ن ھ  داف بع  ض المھ  ارات ال  واردة ب  أدااألتناول  ت  •

 من المحور األول %) 1.4(القیاس و %)1.87( تدوین المالحظات بنسبة وھي 
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فئات  مهارات التفكير المحاور المقارنة بين إجمالي نتائج تحليل أهداف مناهج العلوم من خالل الرسم البياني الصفوف
 العاشر التاسع الثامن السابع السادس الخامس التحليل
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6 
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1.24 
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النسبة المئویة

الخامس السادس السابع الثامن التاسع العاشر

الصفوف

نتائح تحلیل أھداف مناھج العلوم للمحور األول بیانیا

Series1

 

المحور 
الثاني 

مهارات :

0.4 - - 3 مييزالت
3 

- 0.3
5 

نتائج تحلیل أھداف مناھج العلوم للمحور الثاني -
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1.2

ة   لنسـبة المئوـی ا

الخامس السادس السابع الثامن التاسع العاشر

الصـفوف 

نتائج تحلیل أھداف مناھج العلوم للمحور الثالث بیانیا

  
 

النسبة المئویة لمتوسط التكرار لنتائج تحلیل أھداف مناھج العلوم بالحلقة الثانیة من التعلیم األساسي في ضوء تناولھا لمھارات التفكیر والرسوم البیانیة لھا )4( جدول   
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م ن المح ور األول ،    % ) 2.18( لك ل مھ ارة وھ ي المقارن ة بن سبة       %) 2( تناولت أھداف المنھج بعض المھ ارات ال واردة ب أداة التحلی ل بن سبة أعل ي م ن           •
 .من المحور الثالث  % ) 3.42(لنتیجة بنسبة وتحدید العالقة بین السبب وا

محاور أداة التحلیل بما تضمنتھ من مھارات فرعیة ومعاییر مرتبة تصاعدیا من حیث متوسط نت ائج ك ل مح ور     العلوم للصف السادس   تناولت أھداف منھج     •
ث م المح ور األول مھ ارات جم ع     % ) 1( ھارات التفكیر الناقد بنسبة ثم المحور الثاني م % ) 0.33( المحور الرابع مھارات التفكیر العلمي بنسبة      ( كالتالي  

   % ) .1.09( ثم المحور الثالث مھارات التفكیر االبتكاري بنسبة  %) 1.03( وعرض المعلومات بنسبة 
 :بالنسبة لنتائج تحلیل أھداف منھج العلوم بالصف السابع من التعلیم األساسي في ضوء تناولھا لمھارات التفكیر  - 3

 .أظھرت نتائج التحلیل غیاب مھارة اإلحساس بالمشكلة وتحدیدھا بما تضمنتھ من معاییر  من المحور الرابع •
، وجمع المعلومات وطرح وھي التصنیف، القیاس%) 1( بما تضمنتھ من معاییر بنسبة ضئیلة جدا أقل منھداف بعض مھارات التفكیر األتناولت  •

المحور یل من التفاصإكمال  المرونة ، والطالقة ، وو ومعرفة االفتراضات وتقویم المناقشات من المحور الثاني ،  التمییزو، من المحور األولاألسئلة 
  .الثالث وجمیع مھارات المحور الرابع 
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الصـفوف 

نتائج تحلیل أھداف مناھج العلوم للمحور الرابع

Series1
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 ،ین المالحظات لكل مھارة وھي المالحظة ، وتدو) %2( إلي % ) 1(ھارات التفكیر بما تضمنتھ من معاییر بنسبة قلیلة من ھداف بعض ماألتناولت  •
السبب والنتیجة من المحور الثاني، واألصالة من المحور  التفسیر واالستنتاج  وتحدید العالقة بین و، تنظیم المعلومات من المحور األول، ومقارنةوال

 .الثالث
تھا أھداف المنھج ھي مھارة  تدوین حیث كانت أعلي نسبة لمھارة تناول ؛)%2(ھداف أي مھارة من مھارات التفكیر بنسبة أعلي من األلم تتناول  •

  %).1.96(المالحظات بنسبة 
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داة التحلیل بما تضمنتھ من مھارات و معاییر  منھج العلوم للصف السابع محاور أتناولت أھداف •
المحور الرابع مھارات التفكیر العلمي (مرتبة تصاعدیا من حیث متوسط نتائج كل محور كالتالي

ثم المحور الثاني   %)0.81(الثالث مھارات التفكیر اإلبداعي بنسبة ثم المحور  %) 0.52(بنسبة 
ثم مھارات المحور األول  مھارات جمع وعرض المعلومات )  %0.94(ات التفكیر الناقد بنسبة مھار

 ).%1.07(بنسبة 
 

 بالنسبة لنتائج تحلیل أھداف منھج العلوم بالصف الثامن من التعلیم األساسي في ضوء تناولھا  - 4
 :ارات التفكیر لمھ

حظة ، والتصنیف المالبعض المھارات بما تضمنتھ من معاییر وھي تحلیل غیاب الأظھرت نتائج  •
وتقویم المناقشات من  ،من المحور األول و التمییز، والتفسیر، وطرح األسئلة ، وجمع المعلومات

والوصول إلي  ،، واإلحساس بالمشكلة وتحدیدھاالمحور الثاني وجمیع مھارات المحور الثالث
 .حكم عام من المحور الرابع 

% ) 1( أقل من ھداف بعض مھارات التفكیر بما تضمنتھ من معاییر بنسبة ضئیلة جدًااألتناولت  •
 و معرفة ،تنظیم المعلومات من المحور األول، والمقارنة و والقیاس،وھي تدوین المالحظات

اني، و وفرض النتیجة من المحور الث، وتحدید العالقة بین السبب و واالستنتاج،االفتراضات
 .والتجریب الختبار الفروض من المحور الرابع  ،الفروض

او أكثر % ) 1(ھداف أي مھارة من مھارات التفكیر الواردة بأداة التحلیل بنسبة األلم تتناول  •
 % ) .0.91( ؛حیث كانت أعلي نسبة لمھارة تناولتھا األھداف ھي مھارة االستنتاج بنسبة 

لت أھداف منھج العلوم للصف الثامن محاور أداة التحلیل بما تضمنتھ من مھارات و معاییر تناو •
المحور الثالث مھارات التفكیر (مرتبة تصاعدیا من حیث متوسط نتائج كل محور كالتالي

ثم  المحور األول مھارات جمع وعرض المعلومات بنسبة % ) صفر (االبتكاري بنسبة 
ثم المحور الثاني مھارات  %) 0.15(بع مھارات التفكیر العلمي بنسبة ثم المحور الرا% )0.14(

 .ً %)0.24(التفكیر الناقد بنسبة 
 

 من التعلیم األساسي في ضوء تناولھا ل أھداف منھج العلوم بالصف التاسعبالنسبة لنتائج تحلی - 5
 :لمھارات التفكیر

 من  تنظیم المعلوماتن معاییر وھيبعض مھارات التفكیر بما تضمنتھ متحلیل غیاب الأظھرت نتائج  •
 .من المحور الرابع عام لي حكٍمو اإلحساس بالمشكلة وتحدیدھا، والوصول إ، المحور األول

 وھي %) 1( أقل من تضمنتھ من معاییر بنسبة ضئیلة جدًابعض مھارات التفكیر بما ھداف األتناولت  •
،  ومعرفة االفتراضات، والتفسیر،تمییز األسئلة من المحور األول، والوطرح ، والتصنیف،المالحظة

، لتفاصیل من المحور الثالثاإكمال ، وناقشات  من المحور الثاني، والمرونة، والطالقةوتقویم الم
 .لفرض من المحور الرابعوالتجریب الختبار ا

من ھداف بعض مھارات التفكیر الواردة بأداة التحلیل بما تضمنتھ من معاییر بنسبة قلیلة األتناولت  •
جمع المعلومات من المحور األول و،  والقیاس، والمقارنة،وھي تدوین المالحظات %) 2(إلي%) 1(
 .صالة من المحور الثالث األو، النتیجة من المحور الثاني االستنتاج وتحدید العالقة بین السبب وو

بة علي نسوھي أ %) 2.78(ھداف مھارة فرض الفروض من المحور الرابع بنسبة األتناولت  •
 .داة التحلیل إلحدى مھارات التفكیر الواردة بأتناولتھا أھداف منھج العلوم للصف التاسع

داة التحلیل بما تضمنتھ من مھارات و معاییر  منھج العلوم للصف التاسع محاور أتناولت أھداف •
قد بنسبة المحور الثاني مھارات التفكیر النا:  من حیث متوسط نتائج كل محور كالتاليمرتبة تصاعدیًا

ثم المحور الرابع مھارات  %) 0.78(ثم المحور الثالث مھارات التفكیر االبتكاري بنسبة  %) 0.73(
 0.95(مھارات جمع وعرض المعلومات بنسبة ثم المحور األول و)  %0.84(التفكیر العلمي بنسبة 

(% ً. 
 

ألساسي في ضوء تناولھا  من التعلیم ال أھداف منھج العلوم بالصف العاشر بالنسبة لنتائج تحلی - 6
 :لمھارات التفكیر
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حساس منتھ من معاییر من المحور الثاني، ومھارة اإلغیاب مھارة التمییز بما تض تحلیلالأظھرت نتائج  •
 .بالمشكلة وتحدیدھا من المحور الرابع

وھي ) %1( أقل من  جدًا بما تضمنتھ من معاییر بنسبة ضئیلةھداف بعض مھارات التفكیراألتناولت  •
،  األسئلة من المحور األول، ومعرفة االفتراضات، وطرحالمالحظة، والتصنیف، وتنظیم المعلومات

 وفرض  والطالقة، من المحور الثالث،،قویم المنافشات من المحور الثاني، األصالة، والمرونةوت
 .الفروض والوصول إلي  حكم عام من المحور الرابع 

وھي تدوین المالحظات   %) 2 (إلي %) (نسبة قلیلة من تناولت األھداف بعض مھارات التفكیر ب •
 %) 1.79(التفسیر ،ومن المحور األول % ) 1.49(، وجمع المعلومات % )1.99(، والمقارنة %)1(

 . من المحور الرابع%)1.96( التجریب الختبار الفروض ومن المحور الثاني، 
وھي القیاس %) 2(بنسبة أكبر من یر وما تضمنتھ من معایھداف بعض مھارات التفكیر األتناولت  •

من المحور الثاني %) 2.53(من المحور األول وتحدید العالقة بین السبب والنتیجة %) 3.43(
 .من المحور الثالث)  %2.18(التفاصیل بنسبة و

 %).6.55(ارنة بالمھارات األخرى وھي تناولت أھداف المنھج مھارة االستنتاج بنسبة أكبر نسبیا مق •
أھداف منھج العلوم للصف العاشر محاور أداة التحلیل بما تضمنتھ من مھارات و معاییر مرتبة تناولت  •

المحور الثالث  مھارات التفكیر االبتكاري بنسبة :  من حیث متوسط نتائج كل محور كالتاليتصاعدیًا
ت بنسبة ثم المحور األول مھارات جمع وعرض المعلوما %) 1.05(ثم المحور الرابع بنسبة ) 0.94%(
  %).1.91(ثم  المحور الثاني مھارات التفكیر الناقد بنسبة  % ) 1.24(

 

 للرسوم بالنسبة لنتائج تحلیل أھداف المناھج ومدي تناولھا للمحاور والمھارات الواردة بأداة التحلیل ووفقًا
) 4(الرسوم البیانیة المقابلة لكل محور في جدول :  البیانیة الموضحة یتضح ما یلي   

تناولت أھداف منھج العلوم للصف العاشر :بالنسبة للمحور األول مھارات جمع وعرض المعلومات  •
ھداف منھج العلوم للصف السابع یلیھا أ) %1.24(أعلي نسبة من مھارات التفكیر لھذا المحور وھي 

مس الخاثم الصف %) 0.95(ثم الصف التاسع بنسبة %) 1.03(ثم الصف السادس بنسبة %) 1.7(بنسبة 
 العلوم بالصف وبالتالي تناولت أھداف منھج %). 0.14( وأخیرًا الصف الثامن بنسبة %) 0.58(بنسبة 

 مناھج الحلقة الثانیة من  أھداف بغیرھا من مقارنًة بنسبة أكبرالعاشر لمھارات جمع وعرض المعلومات
 .سبة تناولھا لھذه المھارات منخفضالتعلیم األساسي وإن كانت ن

تناولت أھداف منھج العلوم للصف العاشر أعلي نسبة من  :محور الثاني مھارات التفكیر الناقد بالنسبة لل •
ثم الصف السابع %) 1(یلیھ أھداف منھج الصف السادس %) 1.91(وھي  الناقد مھارات التفكیر

 %)0.08(  الصف الخامس وأخیرًا%) 0.24(ثم الصف الثامن %) 0.73(ثم الصف التاسع %) 0.94(
م من  في الصف العاشر علي الرغإالنا یتضح عدم االھتمام بمھارات التفكیر الناقد بشكل واضح ومن ھ

 .حلقة الثانیة من التعلیم األساسيھداف مناھج العلوم بالانخفاض ھذه النسبة في كل أ
سبة تناولت أھداف منھج العلوم للصف السادس أعلي ن :بالنسبة للمحور الثالث مھارات التفكیر االبتكاري •

 ثم الصف السابع%) 0.94(یلیھا الصف العاشر%) 1.09(ي وھي مھارات التفكیر االبتكارمن 
 الصف الثامن لم یتناول وأخیرًا%) 0.78( ثم الصف السابع %) 0.8(ثم الصف الخامس  %) 0.81(

العلوم ، ومن ھنا یتضح تقارب نسبة تناول أھداف مناھج ارة من مھارات التفكیر االبتكاريأھدافھ أي مھ
للحلقة الثانیة من التعلیم األساسي لمھارات ھذا المحور باستثناء أھداف الصف الثامن التي لم تتناول أي 

 .من مھارات التفكیر الواردة في ھذا المحور
 تناولت أھداف منھج العلوم للصف الخامس أعلي نسبة:بالنسبة  للمحور الرابع مھارات التفكیر العلمي  •

ثم الصف التاسع %) 1.05(یلیھا الصف العاشر %) 2.04( وھي  العلميمن مھارات التفكیر
%). 0.15( الصف الثامن وأخیرًا%) 0.33(ثم الصف السادس %)0.52(ثم الصف السابع %)0.84(

ویتضح من خالل تحلیل أھداف مناھج العلوم تباین الصفوف التي تناولت بعض مھارات التفكیر الواردة 
 مثل أھداف منھج الصف العاشر في تناولھا لمھارات المحور األول ء مرتفعًابأداة التحلیل فبعضھا جا

 الواردة بالمحور والثاني في حین  انخفض اھتمام أھداف منھج العلوم بالصف العاشر لمھارات التفكیر



                  2009 مارس 18-16 ندوة المناھج الدراسیة رؤى مستقبلیة                                                                                                                      

 379

م ، كما اتضح عدھداف مناھج العلوم بالحلقة الثانیة بشكل عام منخفضًاكما جاء اھتمام أ. الثالث والرابع
 .ھداف مناھج العلوم بالحلقة الثانیة من التعلیم األساسي طط واضح لتضمین مھارات التفكیر بأوجود مخ

 

نتائج تحلیل  ) 5( یوضح  جدول : نتائج تحلیل محتوي  مناھج العلوم بالحلقة الثانیة من التعلیم األساسي  : ثانیًا
ة من التعلیم األساسي في ضوء تناولھا لمھارات التفكیر للحلقة الثانی ) 10 - 5( محتوي مناھج العلوم للصفوف من 

:والرسوم البیانیة وفیما یلي عرض تفصیلي لھذه  النتائج  
 من التعلیم األساسي في ضوء تناولھبالنسبة لنتائج تحلیل محتوي منھج العلوم بالصف الخامس  - 1

  :لمھارات التفكیر 
 ،القیاس محتوي  وھيال تضمنتھ من معاییر عن یاب بعض مھارات التفكیر  بما غتحلیلالأظھرت نتائج  •

، وتحدید العالقة بین ، ومعرفة االفتراضات، والتفسیر، واالستنتاج التمییزو، والمقارنة من المحور األول
، و جمع المعلومات وفرض الفروض، و األصالة من المحور الثالث، السبب والنتیجة من المحور الثاني

 . المحور الرابعالختبار الفروض منوالتجریب 
 ، كما لم%)1(التحلیل بنسبة ضئیلة أقل من محتوي أي من مھارات التفكیر الواردة بأداة اللم یتناول   •

 . % )2(إلي%) 1(یتناول أي مھارة بنسبة 
 %) 9.8(وھي تدوین المالحظات  %) 10(إلي %)  2(محتوي بعض مھارات التفكیر بنسبة من التناول  •

من المحور %) 4.9(والطالقة  %) 9.8( المرونة ومن المحور األول %)  7.35(وجمع المعلومات 
إلي %) 10( من تناول محتوي منھج العلوم بعض مھارات التفكیر بنسبة كبیرة نسبیًا  كما .الثالث

من المحور %) 11.77(وتقویم المناقشات  ،من  المحور األول) 19.61(وھي طرح األسئلة %) 20(
 .من المحور الرابع%)11.3(شكلة وتحدیدھا حساس بالمالثاني، واإل

%) 23.81(وھي مھارة المالحظة %) 20(محتوي بعض مھارات التفكیر بنسبة كبیرة أعلي من التناول  •
التفاصیل و إكمال ، من المحور األول%) 53.92( تنظیم المعلومات و%) 24.41( التصنیف و
 .من المحور الرابع%) 21.54( الوصول إلي حكم عام ومن المحور الثالث %) 29.88(

تناول محتوي منھج العلوم للصف الخامس محاور أداة التحلیل بما تضمنتھ من مھارات فرعیة ومعاییر  •
المحور الثاني مھارات التفكیر الناقد (  من حیث نسبة متوسط نتائج كل محور كالتالي مرتبة تصاعدیًا

ثم المحور الثالث مھارات %) 8.21(لمي بنسبة ثم المحور الرابع مھارات التفكیر الع%) 1.96(بنسبة 
( ثم المحور األول مھارات جمع وعرض المعلومات بنسبة ) 11.15(التفكیر االبتكاري بنسبة 

17.36(%. 
 

بالنسبة لنتائج تحلیل محتوي منھج العلوم بالصف السادس من التعلیم األساسي في ضوء تناولھ  - 2
 :لمھارات التفكیر

توي منھج العلوم بالصف السادس من التعلیم األساسي غیاب بعض مھارات أظھرت نتائج تحلیل مح •
 ،رفة االفتراضات من المحور الثاني، و األصالةالتفكیر بما تضمنتھ من معاییر وھي التمییز، ومع

ول إلي حكم عام من والوص ،المحور الثالث و فرض الفروضالتفاصیل من إكمال و والمرونة،
 .المحور الرابع
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فئات  مهارات التفكير اورالمح المقارنة بين إجمالي نتائج تحليل محتوي مناهج العلوم من خالل الرسم البياني الصفوف
 العاشر التاسع الثامن السابع السادس الخامس التحليل

23.8 3 المالحظة 
1 

1.07 3.7
3 

3.38 0.9
1 

1.57 

تدوين 
0.4 1.07 9.8 3 المالحظات 

3 
0.56 0.7

8 
- 

24.4 3 التصنيف
1 

1.07 0.4
3 

- 0.5
2 

- 

 - 0.1 0.85 - 2.41 - 4 القياس 
0.3 1.69 - - - 3 المقارنة 

9 
- 

0.5 4.65 1.2 2.3 7.35 4 جمع المعلومات 
9 

0.89 

53.9 3 تنظيم المعلومات 
2 

12.2
8 

5.2
2 

11.2
3 

1.9
5 

3.15 

المحور 
: األول 

مهارات 
جمع 

وعرض 
 المعلومات 

19.6 3 سئلة طرح األ
1 

2.14 2.7
7 

3.94 3.7
6 

1.97 

 متوسط
 النتائج 

17.3 26  مهارات8
6 

2.79 1.7
2 

3.29 1.0
6 

0.95 

0

5

10

15

20

النسبة المئویة

الخامس السادس السابع الثامن التاسع العاشر

الصفوف

نتائج تحلیل محتوي مناھج العلوم للمحور األول

Series1

 

0.3 0.56 - - - 3 التمييز
9 

المحور  -
الثاني 

مهارات :
معرفة  التفكير الناقد 

 -0.5 8.2 - - - 3 االفتراضات
2
3
4
5

النسبة المئویة

نتائج تحلیل محتوي مناھج العلوم للمحور الثاني

. الثانیة من التعلیم األساسي في ضوء تناولھا لمھارات التفكیر والرسوم البیانیة لھا النسبة المئویة لمتوسط التكرار لنتائج تحلیل محتوي مناھج العلوم بالحلقة)5( جدول   
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2 
2.7 1.87 - 4 التفسير

2 
8.87 1.2

7 
1.33 

1.4 1.43 - 3 تاجاالستن
9 

1.69 1.6
9 

0.39 

11.7 5 تقويم المناقشات
7 

0.43 0.5
8 

3.72 078 0.59 

تحديد العالقة 
بين السبب 
 والنتيجة

4 - 0.54 2.5
6 

6.34 0.5
9 

0.74 

 متوسط
 النتائج

1.2 0.71 1.96 22 مهارات6
3 

4.9 0.8
7 

0.51 

0.3 - - 3 األصالة 
2 

- - - 

0.1 - - - 9.8 3 المرونة 
3 

- 

0.4 0.71 4.9 3 الطالقة 
3 

0.56 0.2
6 

- 

المحور 
  :الثالث

مهارات 
التفكير 
 االبتكاري

29.8 3 التفاصيلإكمال 
8 

- 0.4
3 

0.56 0.3
9 

0.2 

 متوسط
 النتائج

11.1 12 مهارات4
5 

0.18 0.3 0.28 0.2 0.05  
  
  

0
2
4
6
8

10
12

النسبة المئویة

الخامس السادس السابع الثامن التاسع لعاشر ا

الصفوف

نتائج تحلیل محتوي مناھج العلوم للمحور الثالث

Series1
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اإلحساس 
بالمشكلة 
 يدهاوتحد

4 11.3 0.27 0.3
2 

3.36 0.7
8 

0.59 

0.1 0.56 - - - 3 فرض الفروض 
3 

- 

التجريب الختبار 
0.2 - - 0.92 - 7 الفروض 

8 
- 

المحور 
  الرابع 

مهارات 
التفكير 
 العلمي

الوصول إلي 
21.5 4 حكم عام

4 
- - 2.51 0.2 0.59 

 متوسط
 النتائج

0.0 0.3 8.21 18  مهارات 4
8 

1.61 0.3
5 

1.5 

0
2
4
6
8

10

النسبة المئویة

الخامس السادس السابع الثامن التاسع العاشر

الصفوف

نتائج تحلیل محتوي مناھج العلوم للمحور الرابع

Series1

 

 
وھي تقویم المناقشات ، وتحدید العالقة بین السبب %) 1(ت التفكیر وما تضمنتھ من معاییر  بنسبة ضئیلة جدا أقل من تناول محتوي المنھج بعض مھارا •

 .والنتیجة من المحور الثاني والطالقة من مھارات المحور الثالث ،واإلحساس بالمشكلة وتحدیدھا ، والتجریب الختبار الفروض من المحور الرابع 
وھي مھارة المالحظة ، وتدوین المالحظات ، والتصنیف من %) 2- 1( ج بعض مھارات التفكیر بما تضمنتھ من معاییر بنسبة قلیلة من تناول محتوي المنھ •

 .المحور األول ، ومھارات التفسیر واالستنتاج من المحور الثاني 
وھي مھارة القیاس ،وجمع المعلومات ،وطرح األسئلة  من % 2 تناول محتوي المنھج بعض مھارات التفكیر بما تضمنتھ من معاییر بنسبة أكبر قلیال من •

 .من مھارات المحور األول %)12.28( المحور األول ؛ في حین تناول محتوي المنھج مھارة تنظیم المعلومات بنسبة كبیرة نسبیا وھي
معاییر مرتبة تصاعدیا  من حیث نسبة متوسط نتائج كل محور تناول محتوي منھج العلوم للصف السادس محاور أداة التحلیل بما تضمنتھ من مھارات فرعیة و •

ثم المحور الثاني  مھارات %) 0.3( ثم المحور الرابع مھارات التفكیر العلمي بنسبة %) 0.18( المحور الثالث  مھارات التفكیر االبتكاري  بنسبة (كالتالي 
 %)2.79(رض المعلومات بنسبة ثم المحور األول مھارات جمع وع% )0.71( التفكیر الناقد بنسبة 

 :بالنسبة لنتائج تحلیل محتوي منھج العلوم بالصف السابع من التعلیم األساسي في ضوء تناولھ لمھارات التفكیر - 3
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 من المحور  التمییز ، ومعرفة االفتراضاتو وھي القیاس ،والمقارنة من المحور األول ، وما تضمنتھ من معاییرنتائج غیاب بعض مھارات التفكیرالأظھرت  •
 . فرض الفروض والوصول إلي حكم عام من  المحور الرابع والتفاصیل من المحور الثالث إكمال  األصالة والمرونة ووالثاني ، 
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وھي تدوین %) 1(أقل من محتوي بعض المھارات وما تضمنتھ من معاییر بنسبة ضئیلة التناول  •
 واألصالة ، ،اقشات من المحور الثانيقویم المن، وتولوالتصنیف من المحور األ ،المالحظات

 .یدھا من المحور الرابعحساس بالمشكلة وتحدوالطالقة من المحور الثالث،واإل
إلي %) 1(محتوي بعض المھارات بما تضمنتھ من معاییر بنسبة  قلیلة تتراوح بین التناول  •

 . االستنتاج من المحور الثاني ووھي جمع المعلومات من المحور األول %) 2(
وھي %) 10(إلي %) 2(ة من بنسب بما تضمنتھ من معاییر محتوي بعض المھاراتالتناول  •

وتحدید العالقة بین  ، و التفسیر، وطرح األسئلة من المحور األول،المالحظة، وتنظیم المعلومات
 .السبب والنتیجة من المحور الثاني

 تضمنتھ من مھارات فرعیة تناول محتوي منھج العلوم للصف السابع محاور أداة التحلیل بما •
المحور الرابع مھارات : بة متوسط نتائج كل محور كالتالي  من حیث نسومعاییر مرتبة تصاعدیًا

ثم %) 0.3( ثم المحور الثالث  مھارات التفكیر االبتكاري  بنسبة %) 0.08(التفكیر العلمي بنسبة 
   .%)1.72(ول بنسبة ثم المحور األ%) 1.23(المحور الثاني مھارات التفكیر الناقد 

بالنسبة لنتائج تحلیل محتوي منھج العلوم بالصف الثامن من التعلیم األساسي في ضوء  - 4
 :تناولھا لمھارات التفكیر

یاب بعض المھارات الواردة بأداة التحلیل بما تضمنتھ من معاییر عن غحلیل التأظھرت نتائج  •
 ،ونة من المحور الثالثلة والمرواألصا ،التصنیف من المحور األولمحتوي المنھج وھي 

 .والتجریب الختبار الفروض من المحور الرابع 
 وھي %)1( أقل من بعض المھارات بما تضمنتھ من معاییر بنسبة ضئیلة جدًاالمحتوي تناول  •

إكمال والطالقة و ، األول والتمییز من المحور الثانيمن المحور والقیاس ،تدوین المالحظات
 .وفرض الفروض من المحور الرابع  ، الثالثل من المحورالتفاصی

إلي %) 1( منمحتوي بعض المھارات بما تضمنتھ من معاییر بنسبة قلیلة جدًاالتناول  •
 . واالستنتاج من المحور الثاني، المقارنة من المحور األولوھي%)2(

وھي )  %10 (إلي %) 2( بما تضمنتھ من معاییر بنسبة بعض المھاراتمحتوي التناول  •
 ، والتفسیر،المحور األول، ومعرفة االفتراضات، وطرح األسئلة  من  وجمع المعلومات،مالحظةال

حساس بالمشكلة السبب والنتیجة من المحور الثاني، واإلوتقویم المناقشات وتحدید العالقة بین 
یم حتوي  مھارة تنظمن المحور الرابع، بینما تناول الم) تعمیم(م وتحدیدھا والوصول إلي حكم عا

  .%)11.2(المعلومات فقط من مھارات المحور األول بنسبة 
تناول محتوي منھج العلوم للصف الثامن محاور أداة التحلیل بما تضمنتھ من مھارات فرعیة  •

المحور الثالث مھارات التفكیر (   من حیث متوسط نتائج كل محور كالتاليومعاییر مرتبة تصاعدیًا
ثم المحور األول %) 1.61( الرابع مھارات التفكیر العلمي ثم المحور% ) 0.28( االبتكاري 

 %) .4.9(ثم المحور الثاني %) 3.29(مھارات جمع وعرض المعلومات 
 

بالنسبة لنتائج تحلیل محتوي منھج العلوم بالصف التاسع من التعلیم األساسي في ضوء  - 5
 :تناولھا لمھارات التفكیر

  . المحور الثالث معاییر منمنبما تضمنتھ   غیاب مھارة األصالةالتحلیلأظھرت نتائج  •
%) 1( أقل من محتوي بعض مھارات التفكیر بما تضمنتھ من معاییر بنسبة ضئیلة جدًاالتناول  •

وجمع المعلومات من ، یف، والقیاس، المقارنةوالتصن ، وتدوین المالحظات،وھي المالحظة
وتحدید العالقة بین السبب  ،ناقشات وتقویم الم، ومعرفة االفتراضات، والتمییز،المحور األول

 . الثالث والرابع ینوالنتیجة من المحور الثاني ، وجمیع مھارات المحور
وھي تنظیم المعلومات من %) 2- 1(  بعض مھارات التفكیر بنسبة قلیلة من المحتوي تناول  •

سئلة من ؛ في حین تناول مھارة طرح األسیر واالستنتاج من المحور الثانيالمحور األول والتف
  .%)3.76(المحور األول بنسبة 
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تناول محتوي منھج العلوم للصف التاسع محاور أداة التحلیل بما تضمنتھ من مھارات فرعیة  •
المحور الثالث مھارات :   من حیث نسبة متوسط نتائج كل محور كالتاليومعاییر مرتبة تصاعدیًا

ثم %) 0.35(ارات التفكیر العلمي بنسبة ثم المحور الرابع مھ%) 0.2(التفكیر االبتكاري بنسبة 
ثم المحور األول مھارات جمع وعرض %) 0.87( المحور الثاني مھارات التفكیر الناقد بنسبة 

 .%)1.06( المعلومات بنسبة 
\ 

بالنسبة لنتائج تحلیل محتوي منھج العلوم بالصف العاشر من التعلیم األساسي في ضوء  - 6
 :تناولھا لمھارات التفكیر

ھ من معاییر وھي تدوین تحلیل غیاب بعض  مھارات التفكیر وما تضمنتال نتائج أظھرت •
رفة االفتراضات من والتمییز ومع ،ة من المحور األولوالمقارن ، والتصنیف، القیاس،المالحظات

والطالقة من المحور الثالث وفرض الفروض والتجریب  ، واألصالة، والمرونة،المحور الثاني
 .ض من المحور الرابعبار صحة الفروالخت

وھي %) 1( أقل من بنسبة ضئیلة جدًاوما تضمنتھ من معاییر محتوي بعض المھارات التناول  •
السبب وتحدید العالقة بین  ، وتقویم المناقشات، واالستنتاج،مات من المحور األولجمع المعلو

 ، بالمشكلة وتحدیدھا واإلحساس،إكمال التفاصیل من المحور الثالث، ووالنتیجة من المحور الثاني
 .ول إلي حكم عام من المحور الرابعوالوص

وھي %) 2(إلي % ) 1من (وما تضمنتھ من معاییر بنسبة قلیلة رات امحتوي بعض المھالتناول  •
ة تنظیم  حین تناول مھاروطرح األسئلة من المحور األول والتفسیر من المحور الثاني فيالمالحظة 

 .%)3.15(المعلومات بنسبة 
اول محتوي منھج العلوم للصف العاشر محاور أداة التحلیل بما تضمنتھ من مھارات فرعیة تن •

المحور الثالث مھارات :   من حیث نسبة متوسط نتائج كل محور كالتاليومعاییر مرتبة تصاعدیًا
ثم %) 0.51(ثم المحور الثاني مھارات التفكیر الناقد بنسبة %) 0.05(التفكیر االبتكاري بنسبة 

( ثم المحور الرابع بنسبة %) 0.95(محور األول مھارات جمع وعرض المعلومات بنسبة ال
1.5 .(% 

 

واردة بأداة التحلیل البالنسبة لنتائج تحلیل محتوي المناھج ومدي تناولھا للمحاور والمھارات 
)5(الرسوم البیانیة المقابلة لكل محور في جدول :م البیانیة یتضح ما یلي للرسوووفقًا  

تناول محتوي منھج العلوم للصف  :لنسبة للمحور األول مھارات جمع وعرض المعلوماتبا •
ثم %) 3.29(ویلیھ محتوي منھج الصف الثامن %) 17.36(الخامس أعلي نسبة متوسط وھي 

وبالتالي  %) 0.95(ثم الصف العاشر %) 1.72(ثم الصف السابع  %)2.79( الصف السادس 
 مھارات جمع وعرض المعلومات بنسبة أكبر مقارنة بغیرة من تناول محتوي منھج الصف الخامس

، ولم یستمر ھذا االھتمام بمھارات ھذا المحور في یم األساسيمناھج الحلقة الثانیة من التعل
 حیث تناول محتوي منھج العلوم للصف العاشر ھذه ؛صفوف التالیة بشكل متتابع ومستمرال

  %) .1(المھارات بنسبة أقل من 
تناول محتوي منھج العلوم بالصف الثامن أعلي :للمحور الثاني مھارات التفكیر الناقد بالنسبة  •

ثم محتوي %) 1.23(ثم السابع بنسبة %) 1.96 ( یلیھ الصف الخامس%)4.9(نسبة متوسط وھي 
وبالتالي اھتم  .%)0.51(ثم العاشر%) 0.71(ثم الصف السادس %) 0.87(منھج الصف التاسع 

في لم یستمر ھذا االھتمام  ؛ الناقد مقارنة بغیره للصف الثامن بمھارات التفكیرمحتوي منھج العلوم
 من الصف الخامس والسادس مع الصف التاسع والعاشر ولم یبدأ ھذا االھتمام بشكل مترابط

  .والسابع
تناول محتوي منھج العلوم للصف الخامس  :بالنسبة للمحور الثالث مھارات التفكیر االبتكاري •

یلیھ محتوي  مناھج الصفوف %) 11.15(ة متوسط لتناول مھارات ھذا المحور وھي أعلي نسب
 ولم یصل إلي  حیث كان تناول محتوي مھارات ھذا المحور ضئیل جدًاكبیراألخرى بانخفاض 
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ومن ھنا یتضح عدم وجود تنسیق وتتابع من صف آلخر بین محتوي مناھج العلوم من  ؛%)1(
 . االبتكاريمینھا لمھارات التفكیرحیث تض

تناول محتوي منھج العلوم للصف الخامس أعلي  :بالنسبة للمحور الرابع مھارات التفكیر العلمي •
ثم الصف %) 1.61(یلیھ الصف الثامن %) 8.21(ع وھي نسبة متوسط لمھارات المحور الراب

 .%)1(بنسبة ضئیلة جدا لم تصل إلي ثم الصفوف األخرى %) 1.5 (العاشر
حلیل محتوي مناھج العلوم بالحلقة الثانیة من التعلیم األساسي یتضح غیاب ومن خالل نتائج ت •

 من الصف بعض مھارات التفكیر عن محتوي ھذه المناھج وعدم وجود تتابع لتناول ھذه المھارات
وبالتالي یزداد اھتمام محتوي بعض الصفوف بمھارات التفكیر ویقل االھتمام  ،الخامس وما بعده

 وتتفق ھذه النتائج مع نتائج دراسة كل من .ة أو السابقةالصفوف التالیبنفس المھارات في 
Soong,1989  ،  Fillman ,1989 -،ومحسن -1999 وھدي عبد الفتاح،-1998 ویسري عفیفي 

  .2000فراج ،
 
 

یوضح :  مناھج العلوم بالحلقة الثانیة من التعلیم األساسي أنشطة واستكشافاتنتائج تحلیل :  ثالثًا
للحلقة الثانیة من ) 10- 5(نتائج تحلیل أنشطة واستكشافات مناھج العلوم للصفوف من ) 6( جدول 

.التعلیم األساسي في ضوء تناولھا لمھارات التفكیر والرسوم البیانیة لھا   
بالنسبة لنتائج تحلیل أنشطة واستكشافات منھج العلوم بالصف الخامس من التعلیم  - 1

 :لتفكیر األساسي في ضوء تناولھا لمھارات ا
  األنشطة واالستكشافات عن وما تضمنتھ من معاییرغیاب بعض مھارات التفكیر نتائجالأظھرت  •

 .وھي التمییز ،واالستنتاج من المحور األول ، والمرونة ، والطالقة من المحور الثالث 
 %)1(لم تتناول أنشطة واستكشافات المنھج أي من مھارات التفكیر بنسبة ضئیلة جدا أقل من   •

وھي مھارة تحدید العالقة بین %) 2(إلي %) 1(ولكن تناولت بعض المھارات بنسبة قلیلة من 
  .السبب والنتیجة من المحور الثاني ،والوصول إلي حكم عام من المحور الرابع 

وھي التصنیف %)10- 2(تناولت أنشطة واستكشافات المنھج بعض مھارات التفكیر بنسبة من  •
وتنظیم %) 8.13(وجمع المعلومات%)4،17(والمقارنة %) 3.13(والقیاس %)8.33(بنسبة 

من  %)7.81(والتفسیر %)4.17(من المحور األول ،ومعرفة االفتراضات %)5(المعلومات 
من المحور الثالث ،واإلحساس بالمشكلة %)6.25(والتفاصیل %) 6.25(المحور الثاني ،واألصالة 

 .ور الرابع من المح%)8.75(وفرض الفروض %) 9.83(وتحدیدھا 
؛ في %) 11.25(سبة كبیرة نسبیا ت المنھج مھارة تقویم المناقشات بنتناولت أنشطة واستكشافا •

وھي مھارة المالحظة %)20(حین تناولت بعض المھارات بسبة  كبیرة تزید عن 
من المحور األول %) 43.75(وطرح األسئلة %( 33.33(وتدوین المالحظات %)20.83(
 .من المحور الرابع %)28.39(فروض التجریب الختبار الو
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فئات  مهارات التفكير المحاور المقارنة بين اجمالي نتائج تحليل أنشطة واستكشافات مناهج العلوم من خالل الرسم البياني الصفوف
 العاشر التاسع الثامن السابع السادس الخامس التحليل

20.8 3 حظة المال
3 

13.79 2.73 19.1
3 

6.67 2.22 

تدوين 
33.3 3 المالحظات 

3 
22.99 24.9

5 
40.9

8 
15.2

4 
26.67 

10.9 - - 8.33 3 التصنيف
3 

- 10 

18.4 4.1 - 3.13 4 القياس 
4 

5.72 5 

 6.67 2.86 8.2 8.2 6.9 4.17 3 المقارنة 
32.7 4.92 5.18 8.13 4 جمع المعلومات 

9 
- .0.83 

19.1 5.47 2.3 5 3 تنظيم المعلومات 
3 

4.76 - 

المحور 
: األول 

مهارات 
جمع 

وعرض 
 المعلومات 

43.7 3 طرح األسئلة 
5 

29.89 35.5
2 

54.5
1 

20.9
5 

30 

 متوسط
 النتائج 

15.8 26  مهارات8
3 

10.13 10.6
9 

25.5
1 

7.03 10.18 

0
5

10
15
20
25
30

النسبة المئویة

الخامس السادس السابع الثامن التاسع العاشر

الصفوف

محور األول ة مناھج العلوم لل نتائج تحلیل أنشط

Series1

 

 - 0.95 - - - - 3 التمييز
معرفة 

 - - 8.2 5.02 - 4.17 3 االفتراضات
المحور 
الثاني 

مهارات :
 3.33 32.76.43 12.3 5.17 7.81 4 التفسير التفكير الناقد 

10

15

20

النسـبة المئویـة  

نتائج تحلیل أنشطة مناھج العلوم للمحور الثاني

مناھج العلوم بالحلقة الثانیة من التعلیم األساسي في ضوء تناولھا لمھارات التفكیر والرسوم البیانیة لھا  واستكشافات أنشطةالنسبة المئویة لمتوسط التكرار لنتائج تحلیل )6( جدول   
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9 
13.3 16.4 7.1 9.19 - 3 االستنتاج

4 
4.44 

11.2 5 تقويم المناقشات
5 

1.38 2.95 19.6
7 

5.14 4 

تحديد العالقة 
بين السبب 
 والنتيجة

4 1.56 1.73 6.15 22.5
4 

4.29 - 

 متوسط 
 النتائج

 1.96 5.03 16.6 5.59 2.91 4.13 22 مهارات6
 - 2.86 8.2 5.47 2.3 6.25 3 األصالة 
 - - 2.73 2.73 - - 3 المرونة 
 - 0.95 8.2 5.46 - - 3 الطالقة 

المحور 
  :الثالث

مهارات 
التفكير 
 االبتكاري

10.9 2.83 2.3 6.25 3 التفاصيل إكمال 
3 

1.91 - 

 متوسط
 النتائج

  - 1.43 7.52 4.12 1.15 3.13 12 مهارات4
  
  
  
 

0

2

4

6

8

النسبة المئویة

الخامس السادس السابع الثامن التاسع العاشر

الصفوف

نتائج تحلیل أنشطة مناھج العلوم للمحور الثالث

Series1

 

اإلحساس 
بالمشكلة 
 وتحديدها

4 9.83 - 1.64 12.2
9 

المحور  - 8.57
  الرابع 

مهارات 
التفكير 
 العلمي

 1.11 4.76 10.94.37 2.3 8.75 3 فرض الفروض 
10
12
14

نتائج تحلیل أنشطة مناھج العلوم للمحور الرابع
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3 
التجريب الختبار 

28.3 7 الفروض 
9 

18.72 27.3
4 

13.1
1 

20.8
2 

14.29 

الوصول إلي 
16.3 8.2 3.45 1.56 4 حكم عام

9 
6.43 - 

 متوسط
 النتائج

12.0 18  مهارات 4
2 

6.12 12.0
3 

11.5
4 

10.1
5 

3.85 

تناولت أنشطة واستكشافات  منھج العلوم للصف الخامس محاور أداة التحلیل بما تضمنتھ من مھارات فرعیة ومعاییر مرتبة تصاعدیا  من حیث نسبة  •
ثم المحور %) 4.13(ثم المحور الثاني مھارات التفكیر الناقد %) 3.13(ارات التفكیر االبتكاري المحور الثالث مھ( متوسط نتائج كل محور كالتالي
 %) .15.83(ثم المحور األول مھارات جمع وعرض المعلومات %). 12.02( الرابع مھارات التفكیر العلمي 

 :ألساسي في ضوء تناولھا لمھارات التفكیر بالنسبة لنتائج تحلیل أنشطة واستكشافات منھج العلوم بالصف السادس من التعلیم ا - 2
 وھي التصنیف من المحور األول ،  أنشطة واستكشافات منھج العلوم  عن وما تضمنتھ من معاییرتحلیل غیاب بعض مھارات التفكیرالأظھرت نتائج  •

 .س بالمشكلة وتحدیدھا من المحور الرابع والتمییز ،ومعرفة االفتراضات من المحور الثاني ،والمرونة والطالقة من المحور الثالث واإلحسا
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ین ؛في ح%)1(لم تتناول أنشطة واستكشافات المنھج أي مھارة من مھارات التفكیر بنسبة أقل من  •
إلي ( %) والنتیجة بنسبة تتراوح من وتحدید العالقة بین السبب  ،تناولت مھارة تقویم المناقشات

)2(%. 
 وما تضمنتھ من معاییر بنسب تتراوح من المھاراتتناولت أنشطة واستكشافات المنھج بعض  •

سیر واالستنتاج من والتف ، من المحور األول،وھي المقارنة، وتنظیم المعلومات%) 10(إلي %) 2(
ول إلي حكم ، وفرض الفروض والوصإكمال التفاصیل من المحور الثالثواألصالة و ،المحور الثاني

 .عام من المحور الرابع
 بعض المھارات وما تضمنتھ من معاییر بنسبة كبیرة  تتراوح تكشافات المنھج تناولت أنشطة واس •

لفروض من المحور والتجریب الختبار ا%) 13.79(وھي المالحظة %) 20(إلي %) 10(من 
 .من المحور الرابع%) 18.72(

 )%20(تناولت أنشطة واستكشافات المنھج بعض المھارات الواردة بأداة التحلیل بنسبة أكبر من  •
 من المحور األول %) 29.89(سئلة وطرح األ%) 22.99(وھي تدوین المالحظات 

تناولت أنشطة واستكشافات  منھج العلوم للصف السادس محاور أداة التحلیل بما تضمنتھ من  •
المحور الثالث :   من حیث متوسط نتائج كل محور كالتاليمھارات فرعیة ومعاییر مرتبة تصاعدیًا

ثم المحور %) 2.91(ثم المحور الثاني مھارات التفكیر الناقد %) 1.15(بتكاري مھارات التفكیر اال
 .%)10.13(  ثم المحور األول %)6.12( الرابع 

 
 

بالنسبة لنتائج تحلیل أنشطة واستكشافات منھج العلوم بالصف السابع من التعلیم األساسي  - 3
 :في ضوء تناولھا لمھارات التفكیر 

 وھي التصنیف أنشطة واستكشافات العلوم عن ب بعض مھارات التفكیر تحلیل غیاالأظھرت نتائج  •
 .والتمییز من المحور الثاني  ،من المحور األول

%) 1(وال نسبة من %) 1( أقل من ستكشافات أي من مھارات التفكیر بنسبةاالنشطة واأللم تتناول  •
 .%)2( إلي 

وھي %) 10(إلي %) 2( من ر بنسبةستكشافات بعض مھارات التفكیاالنشطة واألتناولت  •
 والمقارنة، وجمع المعلومات، تنظیم المعلومات، من المحور األول، ومعرفة ،المالحظة، والقیاس

السبب والنتیجة من المحور الثاني، وتحدید العالقة بین  ، واالستنتاج، وتقویم المناقشات،االفتراضات
والوصول إلي حكم عام من  ،وتحدیدھااإلحساس بالمشكلة ومھارة  ،وجمیع مھارات المحور الثالث

 .المحور الرابع
وفرض  ،من المحور الثاني%) 12.3(تناولت أنشطة واستكشافات العلوم مھارة التفسیر بنسبة  •

 . من المحور الرابع%)10.93(الفروض بنسبة 
وھي تدوین )  %20(ستكشافات بعض المھارات بنسبة كبیرة تزید عن االنشطة واألتناولت  •

والتجریب الختبار  ،من المحور األول%) 35.52(ألسئلة وطرح ا ،%)24.95(ت المالحظا
 .من المحور الرابع%) 27.34(لفروض ا
تناولت أنشطة واستكشافات  منھج العلوم للصف السابع محاور أداة التحلیل بما تضمنتھ من  •

المحور الثالث  :  من حیث متوسط نتائج كل محور كالتاليمھارات فرعیة ومعاییر مرتبة تصاعدیًا
ثم المحور %) 5.59(ثم المحور الثاني مھارات التفكیر الناقد %) 4.12(مھارات التفكیر االبتكاري 

ثم المحور الرابع مھارات التفكیر العلمي  %)  10.69(األول مھارات جمع وعرض المعلومات  
)12.03(%. 

ثامن من التعلیم األساسي بالنسبة لنتائج تحلیل أنشطة واستكشافات منھج العلوم بالصف ال - 4
 :في ضوء تناولھا لمھارات التفكیر 

 . مھارة التمییز وما تضمنتھ من معاییر من المحور الثانيتحلیل غیابالأظھرت نتائج  •



                  2009 مارس 18-16 ندوة المناھج الدراسیة رؤى مستقبلیة                                                                                                                      

 391

%) 1(وال نسبة %) 1(سبة أقل من  أي من مھارات التفكیر بنالستكشافات نشطة وااأللم تتناول  •
 % )2(إلي 

%) 2( تتراوح من  بنسب وما تضمنتھ من معاییرت بعض المھاراتستكشافااالنشطة واألتناولت  •
 ،رفة االفتراضات من المحور الثاني، واألصالة، ومعوھي المقارنة من المحور األول%) 10(إلي 

 . وفرض الفروض من المحور الرابع،والطالقة من المحور الثالث
%) 10( تتراوح من اییر بنسب وما تضمنتھ من معستكشافات بعض المھاراتاالنشطة واألتناولت  •

وتنظیم %) 18.44(والقیاس ، %)10.93(والتصنیف %) 19.13(حظة وھي المال%) 20(إلي 
من %) 19.67(اقشات وتقویم المن%) 16.4( االستنتاج ومن المحور األول %) 19.13(المعلومات 

كلة وتحدیدھا حساس بالمش من المحور الثالث، واإل%)10.93(التفاصیل إكمال ، المحور الثاني
من %) 16.39(م عام والوصول إلي حك%) 13.11(والتجریب الختبار الفروض %) 12.29(

 . المحور الرابع
ستكشافات بعض مھارات التفكیر وما تضمنتھ من معاییر بنسبة كبیرة تزید االنشطة واألتناولت  •

األسئلة وطرح %) 32.79(وجمع المعلومات  ،%)40.98(ات وھي تدوین المالحظ%) 20(عن 
وتحدید العالقة بین السبب والنتیجة %) 32.79(، والتفسیر من المحور األول%) 54.5(
 . من المحور الثاني %) 22.51(

تناولت أنشطة واستكشافات  منھج العلوم للصف الثامن  محاور أداة التحلیل بما تضمنتھ من  •
المحور الثالث : محور كالتالي  من حیث متوسط نتائج كل مھارات فرعیة ومعاییر مرتبة تصاعدیًا

ثم المحور الثاني مھارات التفكیر %) 11.54(ثم المحور الرابع  %) 7.52(مھارات التفكیر االبتكاري 
 .%)25.51(ثم المحور األول مھارات جمع وعرض المعلومات  %)  16.6(الناقد  

 

 التعلیم األساسي بالنسبة لنتائج تحلیل أنشطة واستكشافات منھج العلوم بالصف التاسع من - 5
 :في ضوء تناولھا لمھارات التفكیر 

 أنشطة واستكشافاتما تضمنتھ من معاییر عن تحلیل غیاب بعض مھارات التفكیر الأظھرت نتائج  •
ومعرفة االفتراضات من المحور  ، المحور األولوجمع المعلومات من ،المنھج وھي التصنیف

 .الثاني، والمرونة من المحور الثالث 
 ستكشافات   بعض مھارات التفكیر وما تضمنتھ من معاییر بنسبة ضئیلة جدًااالنشطة واأل تناولت •

؛ في حین تناولت لثاني والطالقة من المحور الثالثوھي التمییز من المحور ا%) 1(وھي أقل من 
 .وھي نسبة قلیلة %) 1.19( التفاصیل بنسبة إكمال 

(  تتراوح من تفكیر وما تضمنتھ من معاییر بنسبةستكشافات  بعض مھارات الالنشطة وااألتناولت  •
، تنظیم المعلومات من المحور األولو ، والمقارنة،وھي المالحظة، والقیاس%)10(إلي %) 2

واألصالة من ، لسبب  والنتیجة من المحور الثانيوتقویم المناقشات وتحدید العالقة بین ا والتفسیر،
ول إلي حكم عام من والوص ، وفرض الفروض،دھاالمحور الثالث، واإلحساس بالمشكلة وتحدی

 . المحور الرابع
وھي تدوین %) 20(إلي %) 10(ستكشافات  بعض المھارات بنسبة كبیرة من االنشطة واألتناولت  •

 من المحور الثاني %) 13.34(نتاج واالست ،لمحور األولمن ا%) 15.24(المالحظات 
التجریب و، من المحور األول%) 20.95(سبة  بنستكشافات طرح األسئلةاالنشطة واألتناولت  •

 .من المحور الرابع%) 20.82(لفروض الختبار ا
تناولت أنشطة واستكشافات  منھج العلوم للصف التاسع  محاور أداة التحلیل بما تضمنتھ من  •

المحور الثالث (   من حیث متوسط نتائج كل محور كالتاليمھارات فرعیة ومعاییر مرتبة تصاعدیًا
ثم المحور %) 5.03(ثم المحور الثاني مھارات التفكیر الناقد   %) 1.43(ت التفكیر االبتكاري مھارا

 .%)10.15( ثم المحور الرابع ) %7.03(األول مھارات جمع وعرض المعلومات 
 

بالنسبة لنتائج تحلیل أنشطة واستكشافات منھج العلوم بالصف العاشر من التعلیم األساسي  - 6
 :ارات التفكیر في ضوء تناولھا لمھ
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وما تضمنتھ من معاییر عن أنشطة تحلیل غیاب بعض مھارات التفكیر الأظھرت نتائج  •
، تنظیم المعلومات من المحور األول، والتمییز، ومعرفة االفتراضاتوھي واستكشافات المنھج 

حساس  واإل،السبب والنتیجة من المحور الثاني، وجمیع مھارات المحور الثالثتحدید العالقة بین 
  . ول إلي حكم عام من المحور الرابعوالوص ،بالمشكلة وتحدیدھا

تناولت أنشطة واستكشافات المنھج مھارة جمع المعلومات من المحور األول بنسبة ضئیلة جدا  •
 .%)1.11(ن المحور الرابع  بنسبة ومھارة فرض الفروض م%) 0.83(

 من معاییر بنسبة تتراوح من نتھتناولت أنشطة واستكشافات المنھج بعض المھارات وما تضم •
 ،المحور األول، والتفسیر واالستنتاجمن  ، والقیاس، والمقارنة،وھي المالحظة%) 1(إلي %) 2(

 .قویم المناقشات من المحور الثانيوت
 ستكشافات بعض مھارات التفكیر وما تضمنتھ من معاییر بنسبة كبیرة نسبیًااالنشطة واألتناولت  •

، التجریب الختبار الفروض من المحور  وھي التصنیف من المحور األول%)20(إلي %) 10(من 
 .%)26.76(دوین المالحظات بنسبة الرابع في حین تناولت مھارة ت

تناولت أنشطة واستكشافات  منھج العلوم للصف العاشر  محاور أداة التحلیل بما تضمنتھ من  •
المحور الثالث : تائج كل محور كالتالي  من حیث متوسط نمھارات فرعیة ومعاییر مرتبة تصاعدیًا

ثم المحور %) 1.96(ثم المحور الثاني مھارات التفكیر الناقد   ) صفر(مھارات التفكیر االبتكاري 
ع وعرض المعلومات ثم المحور األول مھارات جم%) 3.85(الرابع مھارات التفكیر العلمي 

)10.18(%. 
 

لمناھج ومدي تناولھا للمحاور والمھارات الواردة بأداة بالنسبة لنتائج تحلیل أنشطة واستكشافات  ا
الرسوم البیانیة المقابلة لكل محور في جدول : التحلیل ووفقا للرسوم البیانیة الموضحة یتضح ما یلي 

)6(  
تناولت أنشطة واستكشافات منھج العلوم  :بالنسبة للمحور األول مھارات جمع وعرض المعلومات •

ثم %) 15.83( تلیھ أنشطة الصف الخامس بنسبة %) 25.51(وھي للصف الثامن أعلي نسبة 
ثم الصف السادس بنسبة %) 10.18(ثم الصف العاشر بنسبة %) 10.69(الصف السابع بنسبة 

 %).7.03( ثم الصف التاسع بنسبة %) 10.13(
  كما لوحظ عدم؛ن الصف الثامن إلي الصفوف األخريلوحظ انخفاض االھتمام بمھارات التفكیر م •

و ترابط لمھارات التفكیر من صف آلخر وعدم التناسق بین صفوف الحلقة الثانیة من وجود تتابع أ
 . فكیر التي تناولتھا أداة التحلیلالتعلیم األساسي فیما یتعلق بتناولھا لمھارات الت

علي امن أتناولت أنشطة واستكشافات منھج الصف الث: بالنسبة للمحور الثاني مھارات التفكیر الناقد •
ثم %) 5.03(ثم الصف التاسع %) 5.59(یلیھا الصف السابع %) 16.6 (نسبة لمھارات التفكیر

 %). 1.96(ثم الصف العاشر %) 2.91(ثم الصف السادس %) 4.13(الصف الخامس 
لوحظ تقدم أنشطة واستكشافات منھج الصف الثامن في تناولھا لمھارات المحور الثاني كما حدث  •

؛ في افات مناھج العلوم للصفوف األخريفارق كبیر بینھا وبین أنشطة واستكشفي المحور األول وب
أنشطة واستكشافات منھج الصف الخامس لمھارات التفكیر الناقد وزاد ھذا بھتمام االحین انخفض 

 .خفاض مع منھج العلوم للصف العاشراالن
ل منھج مع المناھج السابقة  عدم التتابع والتنسیق والتكامل  بین أنشطة واستكشافات كلوحظ أیضًا •

 .ث تضمینھ لمھارات التفكیر الناقدوالمناھج التالیة لھ من حی
تناولت أنشطة واستكشافات  منھج العلوم  : مھارات التفكیر االبتكاريبالنسبة للمحور الثالث  •

یلیھا أنشطة منھج الصف السابع %) 7.52( للصف الثامن أعلي نسبة لمھارات ھذا المحور
%) 1.15( ثم الصف السادس %) 1.43(ثم الصف التاسع %) 3.13(ثم الصف الخامس %) 4.12(

 . العاشر أي من مھارات ھذا المحورفي حین لم تتناول أنشطة واستكشافات منھج الصف
لوحظ اھتمام  أنشطة واستكشافات منھج العلوم للصف الثامن بمھارات التفكیر االبتكاري وبفارق  •

 .خرى كما حدث مع المحاور السابقةلمناھج األكبیر بینھا وبین أنشطة ا
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تناولت أنشطة واستكشافات منھج العلوم للصف :بالنسبة للمحور الرابع مھارات التفكیر العلمي  •
ثم الصف %) 12.02(یلیھا الصف الخامس %) 12.03( السابع أعلي نسبة لمھارات التفكیر العلمي 

ثم الصف %) 6.12( الصف السادس بنسبة ثم%) 10.15(ثم الصف التاسع %) 11.54( الثامن 
 .%)3.85(العاشر 

الخامس ن ھناك تقارب كبیر في نسب تناول أنشطة واستكشافات مناھج العلوم  للصفوف لوحظ أ •
 انخفضت ھذه النسبة للصف السادس  والتاسع لمھارات التفكیر العلمي؛ بینماالسابع والثامنو

 .والعاشر
كشافات مناھج العلوم للحلقة الثانیة من التعلیم األساسي في من خالل نتائج تحلیل أنشطة واست

ضوء مھارات التفكیر التي تناولتھا أداة التحلیل یتضح زیادة اھتمام ھذه األنشطة بمھارات 
التفكیر بشكل عام خاصة المحور األول مھارات جمع وعرض المعلومات وذلك نظرا لطبیعة 

، مھارات التفكیر أثناء القیام بھا للطالب لممارسة األنشطة واالستكشافات التي تتیح الفرصة
ن اھتمام تدوین المالحظة والتصنیف وغیرھا؛ كما أكما تتیح الفرصة للطالب للمالحظة و

 في تناولھ لمھارات التفكیر حیث منھج العلوم للصف الثامن بدا واضحًاواستكشافات أنشطة 
، ومن ناحیة أخري اتضح ولتھا أداة التحلیلحاور التي تنامن المة احتل المرتبة األولي لثالث

 تناول مھارات قصور أنشطة واستكشافات مناھج العلوم بالحلقة الثانیة من التعلیم األساسي عن
حیث  حصل ھذه المحور علي أقل النسب في جمیع المناھج وبدا ذلك  ؛التفكیر االبتكاري

ذا المحور علي  من مھارات ھ العلوم للصف العاشر الذي لم یتناول أياھج مع منواضحًا
 ؛ كما حصل المحور الثاني مھارات التفكیر الناقد علي نسبة منخفضة أیضًااالطالق في أنشطتھ

من حیث تناول أنشطة واستكشافات مناھج العلوم لھ بجمیع الصفوف خاصة الصف العاشر 
.1998سعید یحیي ، وتتفق ھذه النتائج عن نتائج دراسة .أیضًا  

 مناھج علوم الحلقة الثانیة منھج منلمدي تناول كل رة المتكاملة الصو: رابعا 
:بالرسوم البیانیة من التعلیم األساسي لمھارات التفكیر موضحا   

نسبة ) 2(شكل  یوضح:مدي تناول منھج العلوم بالصف الخامس لمھارات التفكیر -1
كی  ر بمح  اوره   تن  اول أھ  داف ومحت  وي وأن  شطة م  نھج العل  وم بال  صف الخ  امس لمھ  ارات التف        

من خالل الرسوم البیانیة یتضح أن ن سبة تواج د مھ ارات التفكی ر بمح اوره األربع ة ف ي          :األربعة
باس  تثناء مھ  ارات التفكی  ر العلم  ي الت  ي  %) 1(األھ  داف كان  ت ض  ئیلة ج  دا ل  م ت  صل إل  ي ن  سبة   

 ؛أم  ا بالن  سبة للمحت  وي فنج د  أن ن  سبة تواج  د مھ  ارات %) 2.04(تواج دت ف  ي األھ  داف بن سبة   
جم ع وع رض المعلوم ات ومھ  ارات التفكی ر االبتك اري ف ي محت  وي الم نھج كان ت ن سبتھا أكب  ر          
؛ف  ي ح  ین أن ن  سبة تواج  د مھ  ارات التفكی  ر الناق  د ومھ  ارات التفكی  ر العلم  ي كان  ت أق  ل تواج  دا     

كشافات م نھج العل وم لل صف الخ امس ،وبالت الي یت ضح       بالمحتوي وأكثر تواجدا في أنشطة واست 
ألفقي بین أھ داف ومحت وي وأن شطة ھ ذا الم نھج فیم ا یتعل ق بت ضمین مھ ارات               ضعف الترابط ا  

.التفكیر بھ   
مات في أھداف ومحتوي وأنشطة منھج العلوم  معلو ض ال مع وعر ة مھارات ج سب ن

مس بالصف الخا

0.58

17.36

15.83 األھداف 
المحتوي 
األنشطة 

 

نسبة مھارات التفكیر الناقد في أھداف ومحتوي وأنشطة منھج العلوم 
بالصف الخامس

0.08

1.96

4.13

األھ داف  

المحتوي 

األنشطة 
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نسبة مھارات التفكیر العلمي في أھداف ومحتوي وأنشطة منھج 
العلوم بالصف الخامس

2.04

8.2112.2

األھ داف  

المحتوي 

األنشطة 

 
  نسبة تناول أھداف ومحتوي وأنشطة منھج العلوم بالصف الخامس لمھارات التفكیر )2(                 شكل 

ن سبة تن اول    )3(یوضح شكل :رات التفكیر  مدي تناول منھج العلوم بالصف السادس لمھا    -2
 أھداف ومحتوي وأنشطة منھج العلوم بالصف السادس لمھارات التفكیر بمحاوره األربعة

نسبة مھارات جمع وعرض المعلومات في أھداف ومحتوي 
وأنشطة منھج العلوم بالصف السادس

1.03

2.79

10.13

األھداف 

وي  محت ال

األنشطة 

 

ة  فكیر الناقد في أھداف ومحتوي وأنشط ة مھارات الت نسب
لعلوم بالصف السادس منھج ا

1

0.71
2.91

األھداف 

محتوي  ال

األنشطة 

 
نشطة منھج العلوم بالصف السادس بتكاري في أھداف ومحتوي وأ یر اال نسبة مھارات التفك

1.09

1.17

1.15

األھـداف  

المحتوي 

األنشطة 

 

نسبة مھارات التفك یر العلم ي ف ي أھ داف ومحت وي وأنش طة منھ ج العل وم بالص ف          
السادس

0.33 0.3

6.12

األھداف 

محتوي  ال

األنشطة 

 
  نسبة تناول أھداف ومحتوي وأنشطة منھج العلوم بالصف السادس لمھارات التفكیر )3(        شكل 

مھارات التفكیر بمح اوره األربع ة ف ي أھ داف ومحت وي      من خالل الرسوم البیانیة یتضح أن نسبة تواجد       
باستثناء نسبة تواجد مھ ارات  %)1(وأنشطة منھج العلوم للصف السادس كانت قلیلة جدا لم تتعدي نسبة       

؛ أم ا بالن سبة للمحت وي فنج د أن ن سبة تواج د مھ ارات        %) 0.18(التفكیر العلم ي فق د كان ت ض ئیلة ج دا        
؛ أم ا  %)2.79(ناء مھارة جم ع وع رض المعلوم ات الت ي تواج دت بن سبة       التفكیر بھ كانت ضئیلة  باستث     

بالنسبة لألنشطة واالستك شافات فق د ت ضمنت مھ ارات التفكی ر بن سبة أكب ر مقارن ة باألھ داف والمحت وي               
 ،وبالت  الي نج  د أن مھ  ارات  %)10.13(وكان  ت أكب  ر ھ  ذه الن  سبة لمھ  ارات جم  ع وع  رض المعلوم  ات    

 ف  ي أن  شطة واستك  شافات م  نھج العل  وم لل  صف ال  سادس بینم  ا ك  ان ن  صیب      التفكی  ر كان  ت أكث  ر تواج  دا  
.األھداف والمحتوي من ھذه المھارات قلیل جدا   

ن سبة تن اول   ) 4(ش كل  یوض ح  : مدي تناول منھج العلوم بالصف السابع  لمھارات التفكیر        -3
ربع  ة م  ن الرس  م أھ  داف ومحت  وي وأن  شطة م  نھج العل  وم بال  صف ال  سابع لمھ  ارات التفكی  ر بمح  اوره األ 

بمحاوره األربعة في األھ داف كان ت ض ئیلة ج دا ل م ت صل       البیاني یتضح أن نسبة تواجد مھارات التفكیر   
وھ ي قلیل ة ج دا ؛    %) 1.07(باستثناء مھارات جم ع وع رض المعلوم ات الت ي وج دت بن سبة             %)1(إلي  

 نسبة مھارات التفكیر االبتكاري في أھداف ومحتوي وأنشطة منھج العلوم بالصف الخامس

0.11

11.15 

3.13

ف  األھدا

 المحتوي

 األنشطة
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أن ن  سبة تواج د ھ  ذه  ؛ ف  ي ح ین  %) 1.72(ون سبة تواج  د ھ ذه المھ  ارات ف ي المحت  وي ل م تتج  اوز ن سبة      
المھ  ارات ف  ي األن  شطة واالستك  شافات كان  ت مرتفع  ة مقارن  ة باألھ  داف والمحت  وي فق  د وص  لت إل  ي           

.لمھارات التفكیر العلمي %) 12.03(  
وم للصف  ج العل ھ وي وأنشطة من ي أھداف ومحت ض المعلومات ف ر رات جمع وع ھا نسبة م

السابع

1.07
1.72

10.69

األھداف 

محتوي  ال

األنشطة 

 

نسبة مھارات التفكیر الناقد في أھداف ومحتوي وأنشطة منھج العلوم 
بالصف السابع

0.94

1.23

5.59

داف   األـھ

المحتوي 

األنشطة 

 
ة منھج  ط محتوي وأنش لتفكیر االبتكاري في أھداف و ة مھارات ا نسب

ابع العلوم بالصف الس

0.81

0.3

4.12

األھـداف  

المحتوي 

األنشطة 

 

ة منھج  ة مھارات التفكیر العلمي في أھداف ومحتوي وأنشط نسب
العلوم بالصف السابع

0.52

0.08

12.03

األھـداف  

المحتوي 

األنشطة 

 
نسبة تناول أھداف ومحتوي وأنشطة منھج العلوم بالصف السابع لمھارات التفكیر ) 4(       شكل   

ن سبة   )5( ش كل  یوضح:م بالصف الثامن لمھارات التفكیر    مدي تناول منھج العلو    -4
تن  اول أھ  داف ومحت  وي وأن  شطة واستك  شافات م  نھج العل  وم بال  صف الث  امن لمھ  ارات التفكی  ر      

بمح اوره األربع ة ف ي    الرسم البیاني یتضح أن نسبة تواجد مھارات التفكیر بمحاوره األربعة من   
ی  ع مھ  ارات التفكی  ر ون  سبة تواج  د ھ  ذه     لجم%) 1(األھ  داف كان  ت ض  ئیلة ج  دا ل  م ت  صل إل  ي     

المھارات في المحتوي كانت أكثر ارتفاعا لجمیع المھارات باستثناء مھ ارات التفكی ر االبتك اري          
كانت ضئیلة ج دا ، ف ي ح ین أن ن سبة تواج د ھ ذه المھ ارات ف ي األن شطة واالستك شافات كان ت                  

مھ  ارات جم  ع وع  رض   ل%) 25.51(مرتفع  ة مقارن  ة باألھ  داف والمحت  وي فق  د وص  لت إل  ي      
.المعلومات   

 

 
 

  نسبة تناول أھداف ومحتوي وأنشطة منھج العلوم بالصف الثامن لمھارات التفكیر)5(       شكل 
ن سبة تن اول   )6(ش كل  یوض ح  :مدي تناول م نھج العل وم بال صف التاس ع لمھ ارات التفكی ر                -5

ت التفكیر بمحاوره األربعة أھداف ومحتوي وأنشطة منھج العلوم بالصف التاسع لمھارا  

نسبة  مھارات جمع وعرض المعلومات في أھداف ومحتوي 
وأنشطة منھج العلوم للصف الثامن

0.14

3.29

25.51

داف   األـھ

المحتوي 

األنشطة 

نسبة  مھارات التفك یر الناق د  ف ي أھ داف ومحت وي وأنش طة       
منھج العل وم للص ف الث امن   

0.24 4.9

16.6

داف   األـھ

المحتوي 

األنشطة 

نسبة مھارات التفكیر االبتكاري في أھداف ومحتوي وأنشطة 
منھج العلوم للصف الثامن

0

0.28

7.52

داف   األـھ

المحتوي 

األنشطة 

 

نسبة مھارات التفكیر العلمي في أھداف ومحتوي وأنشطة 
لصف الثامن منھج العلوم ل

0.15

1.61

11.54

داف   األـھ

المحتوي 

األنشطة 
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بمح اوره األربع ة ف ي األھ داف كان ت ض ئیلة       الرسم البیاني یتضح أن نسبة تواجد مھارات التفكیر    من  
لجمیع مھارات التفكیر ونسبة تواجد ھذه المھارات في المحتوي كانت ض ئیلة  %) 1(جدا لم تصل إلي    
ه المھ ارات ف ي أن شطة واستك شافات     ؛أم ا ن سبة تواج د ھ ذ     %)1.06(إل ي   % ) 0.2(جدا تراوحت بین    

المنھج فقد ارتفعت مقارنة بن سبة تواج دھا ف ي األھ داف والمحت وي وأكث ر ھ ذه المھ ارات تواج دا ھ ي                
%).1.15(مھارات التفكیر العلمیة بنسبة   

ة منھج العلوم  مات في أھداف ومحتوي وأنشط معلو ة مھارات جمع وعرض ال نسب
للصف التاسع

0.95

1.06

7.03

األھداف 
المحتوي 
األنشطة  

نسبة مھارات التفكیر الناقد في أھداف ومحتوي وأنشطة منھج العلوم 
بالصف التاسع

0.73

0.87

5.05

األھ داف  

المحتوي

األنشطة 

ة منھج الصف  حتوي وأنشط تكاري في أھداف وم ت التفكیر االب نسبة مھارا
التاسع

0.78

0.2
1.43

األھداف 

المحتوي

األنشطة 

نسبة مھارات التفكیر العلمي في أھداف ومحتوي وأنشطة منھج العلوم للصف التاسع

0.84 0.35

10.15

األھ داف  

المحتوي

األنشطة 

فكیر  نسبة تناول أھداف ومحتوي وأنشطة منھج العلوم بالصف التاسع لمھارات الت)6( شكل                
نسبة ) 7 ( شكل یوضح:مدي تناول منھج العلوم بالصف العاشر لمھارات التفكیر - 6

 تناول أھداف ومحتوي وأنشطة منھج العلوم بالصف العاشر لمھارات التفكیر 
%) 0.63( في األھداف تراوحت بین الرسم البیاني یتضح أن نسبة تواجد مھارات التفكیرمن 

لجمیع %) 1(ي المحتوي كانت ضئیلة جدا لم تصل إلي ،ونسبة تواجدھا ف%) 1.99(إلي 
مھارات التفكیر ؛ في حین أن نسبة تواجد ھذه المھارات في األنشطة واالستكشافات فقد وصلت 

لمھارات التفكیر الناقد %) 1.96( لمھارات جمع وعرض المعلومات ونسبة %) 10.18( إلي 
.نشطة المنھج وعدم تواجد أي من مھارات التفكیر االبتكاري في أ  

ف  ص ھج العلوم  لل من ة  ط ش ي وأن حتو م ف و في أھدا ت  ما و نسبة مھارات جمع وعرض المعل
شر العا

1.24
0.95

10.18

األھداف 

المحتوي 

األنشطة

ر ش ف العا ص وم لل ج العل ھ من ة  ط ش ي وأن و حت م ف و ي أھدا ف قد  نسبة مھارات التفكیر النا

1.99

0.51

1.96
األھداف 

المحتوي 

األنشطة 
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اش  ر             لع ف ا لص   ل  وم ل لع ج ا نھ   ة م ط وي وأنش  حت  م ي أھ داف  و اري ف  ر االبتك  تفك ی ل ارات ا ة مھ  نس ب

0.94

0.05 0

األھداف 

المحتوي 

األنشطة 

ر ش ف العا ص ھج العلوم لل ة من ط ش ي وأن حتو م ف و في أھدا مي  نسبة مھارات التفكیر العل

0.63
0.3

3.85

ف  األھدا

وي  محت ال

ة  ط األنش

  نسبة تناول أھداف ومحتوي وأنشطة منھج العلوم بالصف العاشر لمھارات التفكیر)7(  شكل             
تحلیل مناھج العلوم بالحلقة الثانیة من التعلیم األساسي في تعقیب عام علي نتائج 

:ضوء مھارات التفكیر   
:وج بالمؤشرات التالیة من العرض السابق لنتائج الدراسة أمكن الخر  

مستوي اھتمام أھداف مناھج العلوم بالحلقة الثانیة من التعلیم األساسي بمھارات التفكیر  - 1
بشكل عام خاصة أھداف منھج الصف الثامن حیث لم یتناول اي مھارة من مھارات " ضعیف"

كیر كان التفكیر االبتكاري ؛ في حین كان اھتمام أھداف منھج الصف العاشر بمھارات التف
أقوي ، أما أھداف منھج الصف الخامس فقد اھتم بمھارات التفكیر العلمي بشكل واضح ؛ھذا 

مع غیاب العدید من مھارات التفكیر عن أھداف منھج العلوم بالحلقة الثانیة من التعلیم األساسي 
 .كامال 

رات التفكیر أفضل مستوي تناول محتوي مناھج العلوم بالحلقة الثانیة من التعلیم األساسي لمھا - 2
قلیال من تناول األھداف لھا ؛ حیث ظھر بشكل واضح اھتمام محتوي الصف الخامس بمھارات 
التفكیر المختلفة خاصة مھارات جمع وعرض المعلومات ومھارات التفكیر االبتكاري والتفكیر 

ات العلمي ؛أما محتوي منھج العلوم للصف الثامن فقد كان األفضل من حیث تضمینھ لمھار
التفكیر الناقد ، ولكن لم یتناول محتوي منھج العلوم للصفوف السادس والسابع والتاسع والعاشر 

مھارات جمع وعرض المعلومات ومھارات  التفكیر الناقد ومھارات التفكیر االبتكاري 
ومھارات التفكیر العلمي إال بنسب ضئیلة جدا ،ھذا مع غیاب العدید من مھارات التفكیر عن 

 .مناھج العلوم محتوي 
مستوي اھتمام أنشطة واستكشافات مناھج العلوم بالحلقة الثانیة من التعلیم األساسي بمھارات  - 3

التفكیر كان واضحا مقارنة بنتائج تحلیل األھداف والمحتوي لھذه المناھج ؛فقد تناولت أنشطة 
بة األولي من واستكشافات مناھج العلوم للصف الثامن العدید من المھارات وكانت في المرت

حیث نسبة تناولھا لجمیع مھارات التفكیر والمعاییر الدالة علیھا الواردة بأداة التحلیل ؛ في حین 
؛حیث لم یتناول اي من " ضعیف"كان اھتمام أنشطة واستكشافات العلوم لمنھج الصف العاشر 

 .مھارات التفكیر االبتكاري علي اإلطالق
استكشافات مناھج العلوم ضعف تناول ھذه األنشطة لوحظ من خالل نتائج تحلیل أنشطة و - 4

لمھارات التفكیر االبتكاري والناقد خاصة مناھج الصف الخامس والسادس والتاسع و العاشر 
؛في حین كان تناول أنشطة واستكشافات منھج العلوم للصف الثامن لھذه المھارات أفضل من 

 .غیرھا
 المحتوي واألنشطة لنفس المنھج ؛فقد نجد تناول اختالف نتائج تحلیل األھداف عن نتائج تحلیل - 5

أھداف بعض المناھج لمھارات التفكیر ولم نجد نفس التناول في المحتوي واألنشطة 
واالستكشافات لنفس المھارات ، ومن ناحیة أخري قد نجد بعض مھارات التفكیر واضحة 

خاصة منھج   في المحتويالتناول في األنشطة واالستكشافات ولم یتم تناولھا في األھداف أو
 . الصف الخامس والثامن والعاشر
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عدم وجود معاییر محددو للتكامل الرأسي واألفقي بین أھداف مناھج العلوم ومحتواھا  - 6
 .وأنشطتھا وذلك فیما یتعلق بتضمین مھارات التفكیر في ھذه المناھج

یر في أھداف ومحتوي ال توجد معاییر محددة تدل علي استمراریة وتتابع تضمین مھارات التفك - 7
وأنشطة واستكشافات مناھج العلوم بالحلقة الثانیة من التعلیم األساسي وبشكل متتالي بدایة من 

الصف الخامس وما بعده ؛ كما ال یوجد ترابط بین األھداف والمحتوي واألنشطة 
 .واالستكشافات لكل منھج علي حده 

:الحلقة الثانیة من التعلیم األساسي نتائج تطبیق االستبانة علي معلمي العلوم ب:خامسا  
االستبانة علي معلمي العلوم لتحدید مدي اھتمامھم بتنمیة مھارات التفكیر لدي بعد تطبیق     

طالبھم  من خالل تنفیذھم لألداءات التي تساھم في تنمیتھا، ونسبة مساھمة ھذه األداءات في 
والتي ) 7(النتائج التي وردت في جدول تنمیة مھارات التفكیر لدي طالبھم أمكن التوصل إلي 

توضح التكرار والنسبة المئویة للتكرار لكل مستوي من مستویات مدي االھتمام بتنفیذ األداءات 
ونسبة مساھمة ھذه األداءات في تنمیة المھارات لدي ) ال أنفذھا /أنفذھا أحیانًا /أنفذھا دائمًا (

والرسوم البیانیة الخاصة  %) 40ل من أق% / 59 – 40% / 79- 60%  / 100- 80(الطالب 
:بھا ، وفیما یلي عرض تفصیلي لھذه النتائج   

 : نتائج المحور األول مھارت جمع وعرض المعلومات  - 1
 عینة - من معلمي العلوم بالحلقة الثانیة من التعلیم األساسي%) 62(توصلت النتائج إلي  أن نسبة  •

لمھارات التفكیر التي أوردتھا االستبانة بالنسبة للمحور  ینفذون دائمًا األداءات المنتمیة - الدراسة 
من عینة %) 12.5(من عینة المعلمین ینفذون ھذه األداءات أحیانًا ونسبة %) 25(األول ككل ونسبة 

المعلمین ال ینفذونھا؛ وكانت أكثر األداءات المنتمیة لمھارات التفكیر تنفیذًا من قبل معلمي العلوم ھي 
یة لمھارات القیاس، یلیھا تدوین المالحظات ثم األداءات المنتمیة لمھارات تنظیم األداءات المنتم

المعلومات وعرضھا ثم المالحظة والمقارنة؛ في حین كانت أقل ھذه األداءات  اھتمامًا من قبل 
 .المعلمین  مھارة طرح األسئلة  واألداءات المنتمیة لھا

یة مھارات التفكیر لدي الطالب من وجھة نظر معلم أما نتائج نسبة مساھمة ھذه األداءات في تنم •
من معلمي العلوم یرون أن ھذه األداءات تساھم في تنمیة %) 68.75( العلوم فقد وجد أن نسبة 

من المعلمین یرون أنھا %) 25(؛ في حین أن نسبة %)100-80(مھارات التفكیر لدي الطالب بنسبة 
-40(ون أنھا تساھم في تنمیة ھذه المھارات بنسبة یر %) 6.25( ونسبة %) 79-60(تساھم بنسبة 

 .فقط%) 59
وجد أن مھارة تنظیم المعلومات ھي أكثر المھارات التي یري معلموا العلوم أن األداءات السلوكیة  •

تساھم في تنمیتھا بنسبة كبیرة؛ في حین كانت مھارة طرح األسئلة ھي أقل المھارات التي یري 
 . السلوكیة المقابلة لھا تساھم في تنمیتھا بنسبة كبیرةمعلموا العلوم أن األداءات

  : مھارات التفكیر الناقد :نتائج المحور الثاني - 2
عینة  -من معلمي العلوم بالحلقة الثانیة من التعلیم األساسي%) 62.5(توصلت النتائج إلي  أن نسبة  •

تھا االستبانة بالنسبة للمحور ككل  ینفذون دائما األداءات المنمیة لمھارات التفكیر التي أورد-الدراسة 
  ،ال ینفذونھا%) 12.5(من المعلمین ینفذون ھذه األداءات أحیانا ونسبة %) 25(؛ في حین ان نسبة 

وقد كانت أكثر األداءات المنمیة لمھارات التفكیر تنفیذا من قبل معلم العلوم ھي األداءات المنمیة 
یلیھا األداءات المنتمیة لمھارة  یلیھا األداءات) %78.5( لمھارة التفسیر حیث حصلت علي نسبة 

االستنتاج ، وتقویم المناقشات ثم األداءات المنتمیة لمھارة تحدید العالقة بین السبب والنتیجة ثم معرفة 
 . االفتراضات ثم التمییز 

أما نتائج نسبة مساھمة ھذه األداءات في تنمیة مھارات التفكیر لدي الطالب من  •
 ھذه من معلمي العلوم یرون أن%) 56.25(لم العلوم فقد وجد أن نسبة  معوجھة نظر

- 80(األداءات تساھم في تنمیة مھارات التفكیر الواردة أمامھا لدي الطالب وذلك بنسبة 
من معلمي العلوم یرون أن ھذه األداءات تساھم بنسبة %) 25(؛ في حین أن نسبة %)100
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ونسبة %) 59- 40(وم یرون أنھا تساھم بنسبة من معلمي العل%) 12.5(ونسبة %) 60-79(
ومن . فقط%) 40أقل من (من معلمي العلوم یرون أن ھذه األداءات تساھم بنسبة %) 6.25(

أكثر مھارات التفكیر التي یري معلموا العلوم أن أداءاتھم تساھم في تنمیتھا لدي الطالب بنسبة 
تمییز ھي أقل المھارات التي یري ھي مھارة التفسیر؛ في حین كانت مھارة ال%) 80-100(

 %).100- 80(معلموا العلوم أن األداءات المقابلة لھا تساھم في تنمیتھا بنسبة 
 :مھارات التفكیر االبتكاري :  الثالثنتائج المحور  - 3

 - من معلمي العلوم بالحلقة الثانیة من التعلیم األساسي%) 43.75(توصلت النتائج إلي  أن نسبة  •
میة لمھارات التفكیر التي أوردتھا االستبانة بالنسبة ت األداءات المنینفذون دائمًا -عینة الدراسة 

  ونسبةمن المعلمین ینفذون ھذه األداءات أحیانًا%) 31(ن نسبة  الثالث ككل؛ في حین أللمحور
من المعلمین ال ینفذون ھذه األداءات المنتمیة لمھارات التفكیر، وكانت أكثر األداءات %) 25(

تمیة لمھارات التفكیر تنفیذًا من قبل معلمي العلوم ھي األداءات المنتمیة  لمھارة الطالقة یلیھا المن
 .األصالة ثم إكمال التفاصیل ثم المرونة

أما نتائج نسبة مساھمة ھذه األداءات في تنمیة مھارات التفكیر لدي الطالب من وجھة نظر معلم  •
لعلوم یرون أن ھذه األداءات تساھم في تنمیة مھارات من معلمي ا%) 50(العلوم فقد وجد أن نسبة 

من %) 18.75(؛ في حین یري نسبة %)100- 80(التفكیر الواردة أمامھا لدي الطالب وذلك بنسبة 
من معلمي العلوم %) 18.75(ونسبة %) 79-60(معلمي العلوم یرون أن ھذه األداءات تساھم بنسبة 

 ونسبة %)  59- 40(یرون أن ھذه األداءات تساھم بنسبة 
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 مدى مساھمة ھذه األداءات في تنمیة المھارة لدى الطالب  مدى اھتمام المعلم بتنمیة ھذه المھارات
%100-80 ال أنفذھا أنفذھا أحیانًا أنفذھا دائمًا  60-79%  40-59% أقل من  

40% أداءات  مھارات التفكیر  
 المعلم

 % ك % ك % ك % ك %ك % ك % ك

 الرسوم البیانیة لكل محور
 

جمع وعرض المعلوماتمھارات  : المحور األول  
60 1 12.5 2 18.75 3 62.5 10 - - 25 4 75 12 3 المالحظة

25 
 - - 6،25 1 18.75 3 75 12 6025 1 12،5 2 81.25 13 3  المالحظات تدوین

 - - 12،5 2 18.75 3 68.75 11 12،5 2 31.25 5 56.25 9 3  التصنیف
 - - 6.25 1 18.75 3 75 12 6.25 1 6.25 1 87،5 14 4  القیاس

 - - - - 18.75 3 81.25 13 - - 31،25 5 68،75 11 3 المقارنة
المعلومات جمع  4 8 50 7 43.75 1 6.25 10 62.5 4 25 2 12،5 - - 
 المعلومات تنظیم

  وعرضھا
3 13 81.25 3 18.75 - - 14 87.5 2 12.5 - - - - 

األسئلة طرح  3 5 31.25 9 56،25 2 12.5 7 43.75 7 43،75 2 12.5 - - 

 26 نتائج المحور األول

10 62.5 4 25 2 12.5 11 68.75 4 25 1 6.25 - - 

نتائج اھتمام المعلمین بتنمیة ھذه المھارة

62.5
25

12.5 1

2

3

 
مھارات التفكیر الناقد: المحور الثاني   

6.2 1 18.75 3 31.25 5 43.75 7 6،25 1 50 8 43،75 7 3  التمییز
5 

االفتراضات معرفة  3 9 56،25 5 31،25 2 12.5 8 50 5 31.25 2 12،5 1 6.2
5 

 - - 12.5 2 12.5 2 75 12 6.25 1 6.25 1 87.5 14 4 التفسیر

6.2 1 6،25 1 25 4 62.5 10 12.5 2 18،75 3 68.75 11 3 االستنتاج
5 

.12 2 12،5 2 25 4 50 8 12.5 2 18.75 3 68.75 11 5 تقویم المناقشات
5 

تحدید العالقة بین 
 السبب والنتیجة

4 10 62.5 4 25 2 12.5 9 56.25 4 25 2 12،5 1 6،2
5 

 28 نتائج المحور الثاني

10 62.5 4 25 2 12.5 9 56.25 4 25 2 12.5 1 6.2
5 

مھارة ة ھذه ال می مین بتن معل مام ال نتائج اھت

62.5
25

12.5 1

2

3

 

ارة       لمھ         اھمة األداءات ف        ي تنمی        ة ھ        ذه ا ائج مس         نت       

56.2525

12. 5

6. 25
1

2

3

4

 

األداءات في تنمیة ھذه المھارةنتائج مساھمة   

68.75 

25 
6.25 

0 1 
2 
3 
4 

نتائج تطبیق االستبانة علي معلمي العلوم بالحلقة الثانیة من التعلیم األساسي والرسوم البیانیة الموضحة لھا ) 7(جدول   
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االبتكاري/ مھارات التفكیر اإلبداعي : المحور الثالث    
31،25 5 43،75 7 25 4 25 4 50 8 3 األصالة  3 18،75 1 6،2

5 
 6.5 1 12.5 2 43،75 7 37.5 6 31.25 5 43.75 7 25 4 3 المرونة
 - - 12،5 2 31.25 5 56.25 9 25 4 18.75 3 56.25 9 3 الطالقة

)اإلكمال (التفاصیل  3 6 37،5 6 37،5 4 25 8 50 5 31.25 3 18.75 - - 

 12 نتائج المحور الثالث

7 43.75 5 31.25 4 25 8 50 3 18.75 3 18.75 2 12.
5 

نتائج اھتمام المعلمین بتنمیة ھذه المھارة

43.75

31.25

25 1

2

3

نتائج مساھمة األداءات في تنمیة ھذه المھارة

50
18.75

18.75

12.5 1

2

3

4

 
مھارات التفكیر العلمي: المحور الرابع   

اإلحساس بالمشكلة 
 وتحدیدھا

4 8 50 6 37.5 2 12.5 10 62.5 4 25 2 12.5 - - 

جمع المعلومات 
 وفرض الفروض

3 7 43.75 5 31.25 4 25 9 56،25 5 31.25 2 12.5 - - 

التجریب الختبار صحة 
 الفروض

7 11 68.75 3 18.75 2 12.5 12 75 2 12.5 2 12.5 - - 

 - - 6.5 1 12.5 2 81.25 13 12.6 2 18،75 3 68.7 11 4 الوصول إلي حكم عام 
 - - 12.6 2 18.75 3 68.75 11 18.75 3 25 4 56.25 9 18 نتائج المحور الرابع

ارة       ن بتنمی       ة ھ        ذه المھ         لمی        لمع ام ا ائج اھتم        نت       

56.2525

18.75
1

2

3

نتائج مساھمة األداءات في تنمیة ھذه المھارة

68.75

18.75

12.6 0 1

2

3

4
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؛ وقد كانت %)40أقل من (بة من معلمي العلوم یرون أن ھذه األداءات تساھم بنس%) 12.5(  ونسبة 
مھارة الطالقة ھي أكثر مھارات التفكیر التي یري معلموا العلوم أن األداءات المقابلة لھا تساھم في تنمیتھا 

.لدي الطالب؛ في حین كانت مھارنة المرونة ھي أقل ھذه المھارات  
 

 :مھارات التفكیر العلمي :  الرابع نتائج المحور  - 4
عینة  -من معلمي العلوم بالحلقة الثانیة من التعلیم األساسي%) 56.25(ن نسبة توصلت النتائج إلي  أ •

 الرابع میة لمھارات التفكیر التي أوردتھا االستبانة بالنسبة للمحورت األداءات المن ینفذون دائمًا- الدراسة 
 من معلمي %)18.75 ( ونسبةمن المعلمین ینفذون ھذه األداءات أحیانًا%) 25(ن نسبة ككل؛ في حین أ

وقد كانت أكثر األداءات .  ال تنفذ ھذه األداءات المنتمیة لمھارات التفكیر– عینة الدراسة –العلوم 
 ھي األداءات المنتمیة لمھارة التجریب –عینة الدراسة –المنتمیة للتفكیر تنفیذ من قبل معلمي العلوم 

اءات المنتمیة لمھارة فرض الختبار صحة الفروض، والوصول إلي حكم عام؛ في حین كانت األد
 .الفروض ھي أقلھا تنفیذًا من قبل معلمي العلوم

أما نتائج نسبة مساھمة ھذه األداءات في تنمیة مھارات التفكیر لدي الطالب من وجھة نظر معلم  •
من معلمي العلوم یرون أن ھذه األداءات تساھم في تنمیة مھارات %) 68.75(العلوم فقد وجد أن نسبة 

من %) 18.75(؛ في حین أن نسبة %)100- 80(الواردة أمامھا لدي الطالب وذلك بنسبة التفكیر 
من معلمي العلوم %) 12.5(ونسبة %) 79- 60(معلمي العلوم یرون أن ھذه األداءات تساھم بنسبة 

وقد كانت أكثر مھارات التفكیر التي یري . فقط%)  59-40( یرون أن ھذه األداءات تساھم بنسبة 
ھي مھارة الوصول إلي حكم عام %) 100- 80(علوم أن األداءات تساھم في تنمیتھا بنسبة معلموا ال

 ). تعمیم(
 

–من خالل نتائج تطبیق االستبانة علي معلمي العلوم بالحلقة الثانیة من التعلیم األساسي 
: ومن خالل استجاباتھم  یتضح ما یلي –عینة الدراسة   

 من االستبانة والجزء الثاني؛ حیث أن المھارات التي حصلت لوحظ التطابق بین نتائج الجزء األول •
- 80(علي أعلي نسبة من حیث التنفیذ الدائم لمعلمي العلوم ألداءاتھا ھي نفسھا التي حصلت علي نسبة 

كما أن المھارات التي لم ینفذھا . من حیث مساھمتھا  في تنمیة مھارات التفكیر لدي الطالب%) 100
ا أحیانًا ھي نفسھا المھارات التي حصلت علي نسبة اقل من حیث مساھمتھا في المعلمون أو ینفذونھ

 .تنمیة مھارات التفكیر لدي الطالب
 .تأكید معلمي العلوم علي أھمیة األداءات التي شملتھا االستبانة في تنمیة مھارات التفكیر لدي طالبھم •
 األداءات المنتمیة لمھارات التفكیر لدي اتضح من خالل التطبیق أن نسبة المعلمین الذین ینفذون دائمًا •

تقریبا بالنسبة للمحور األول والثاني من محاور االستبانة؛ ونسبة  %) 60(طالبھم ھى نسبة كبیرة
تقریبا بالنسبة للمحور الثالث، وھذا یدل علي %) 40(تقریبا  بالنسبة للمحور الرابع، ونسبة %) 50(

 . تفكیر لدي طالبھماھتمام معلمي العلوم بتنمیة مھارات ال
  اتضح من خالل النتائج أن معلمي العلوم یرون أن األداءات المنتمیة لمھارات التفكیر تساھم في  •

إذا تم تنفیذھا بشكٍل دائم؛ فقد تجاوزت نسبة %) 100- 80(تنمیة ھذه المھارات لدي الطالب بنسبة 
بالنسبة للمحور األول %) 60(البھم المعلمین الذین یرون أنھا تساھم في تنمیة ھذه المھارات لدي ط

وھذا یدل علي وعي معلمي العلوم . بالنسبة للمحور الثالث%) 50(والثاني والرابع؛ في حین كانت نسبة 
  بضرورة وأھمیة األداءات التي یستخدمونھا ومساھماتھا في تنمیة مھارات التفكیر –عینة الدراسة –

 . لدي طالبھم
 ودراسة  ممدوح عبد -1996 نتائج دراسة كل من أیمن حبیب ،وتتفق نتائج ھذه الدراسة مع

 ودراسة حیاة – 2003 و دراسة منیر صادق ، -  Meador,2003 دراسةو– 1998المجید ،
- 2005و دراسة فاطمة عبد الوھاب ،- 2005 ودراسة  عبد اهللا إبراھیم ،-2005رمضان ،

. 2007ودراسة  فاطمة عبد الوھاب ،  
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تي تعوق تنمیة مھارات التفكیر لدي الطالب بالحلقة الثانیة من المعوقات ال :سادسا
:التعلیم األساسي من وجھة نظر المعلمین   

 تم رصد المعوقات –عینة الدراسة –من خالل نتائج االستبانة التي طبقت علي معلمي العلوم 
:التالیة   

  .النوعیات المطلوبة والمناسبةعدم توافر المصادر التعلیمیة البدیلة والمساندة باألعداد الكافیة وب -
المستوي المنخفض لبعض الطالب والطالبات والذي یعوق المعلم  عن تنمیة مھارات التفكیر لدي   -

 .طالبھ
عدم توافر المراجع الكافیة والمناسبة وباألعداد المطلوبة، وعدم توافر الوقت الكافي لالستعانة بھا  -

 .ومراجعتھا من قبل الطالب أو المعلم
 .م المعلم بالمنھج الدراسي وضرورة االنتھاء منھ وفقًا للخطة الموضوعة من قبل الوزارةالتزا -
 .إھمال بعض الطالب وشرود الذھن لدیھم -
عدم رغبة بعض الطالب في االشتراك في األنشطة والمناقشات وجمع المعلومات وإجراء  -

 .التجارب
 .الرغبة في ذلكضعف بعض الطالب من حیث القراءة والكتابة واالطالع وعدم  -

 
 

ضرورة في ضوء اجراءات الدراسة ونتائجھا توصي الباحثتان بما یلي : سابعا التوصیات والمقترحات 
تضمین مھارات التفكیر بأھداف ومحتوي وأنشطة واستكشافات مناھج العلوم بالحلقة الثانیة من التعلیم 

.ل الراسي واألفقياألساسي علي أن ُیراعي في ذلك الترابط واالستمراریة والتكام  
 .ضرورة دراسة معوقات تنمیة مھارات التفكیر لدي الطالب وإعداد الخطط المناسبة للتغلب علیھا - 1
تقترح الدراسة إجراء دراسة تحلیلیة لمناھج العلوم بالحلقة األولي من التعلیم األساسي من حیث  - 2

 .رحلةتناولھا لمھارات التفكیر الضروریة والمناسبة للتالمیذ في ھذه الم
تقترح الدراسة إجراء دراسة تحلیلیة لمناھج الفیزیاء والكیمیاء واألحیاء بمرحلة ما بعد التعلیم  - 3

 . في ضوء مھارات التفكیر الضروریة للطالب في ھذه المرحلة) المرحلة الثانویة(األساسي 
 . ارات التفكیرإجراء دراسة تقویمیة لمدي تمكن الطالب بالحلقة الثانیة من التعلیم األساسي من مھ - 4
إعداد برامج تدریبیة وتنشیطیة وتنمویة لتدریب معلمي العلوم أثناء الخدمة علي استراتیجیات  - 5

  .تنمیة مھارات التفكیر لدي طالبھم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:المراجع   
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متطلبات تطوير مناهج العلوم في العليم األساسي بسلطنة عمان في ضوء بعض المشروعات              . 1
 . كلية العلوم التطبيقية بالرستاق، الكندي إبراهيمأحمد. دأحمد البادري، .د .العالمية

  
  
  
  

  یة المناھج الدراسیة والھویة العرب:المحور الخامس     
 .زياد نوفل. أ. عد الوطني والبعد العالمي في المناهج الدراسيةالب .1

        البعد الوطني والبعد العالمي في المناھج الدراسیة
  زیاد نوفل.                                        أ

 
 

  :المقدمة 
ھ م ا یب رره، فل م یع د     لعل الجدل القائم حول العولمة لدى الساسة واالقتصادیین والمثقفین والعام ة ل        

لی ست  ت ساؤالت  أحد في أي وطن وف ي أی ة زاوی ة فی ھ بمع زل ع ن آث ار العولم ة؛ األم ر ال ذي ی ضعنا أم ام                 
المناھج التربویة بمنأى عنھ ا؛ وم ن األھمی ة بمك ان أن ن سترجع الق دیم الجدی د ف ي المن اھج وعل ى األخ ص                    

  .الركن المكین لتربیة النشء الجدید  على اعتبارھا واللغة العربیةمناھج الدراسات االجتماعیة
 إذ تبل ور مفھومھ  ا ف ي بدای  ة الق رن الماض  ي بأنھ  ا تھ دف إل  ى تربی ة الم  واطن ال صالح ال  ذي یق  در        
الطبیع ة وق وانین الحی  اة االجتماعی ة، وال ذي ینتم  ي باقتن اع ذك ي وس  لیم ألفك ار أمت ھ، ووطن  ھ، وال ذي لدی  ھ          

 مدینت  ھ، ث  م وطن  ھ، وأمت  ھ، والمجتم  ع اإلن  ساني بأس  ره، ولدی  ھ    اإلح  ساس ب  االلتزام نح  و قریت  ھ أو بلدت  ھ أو  
الرغب ة والق  درة عل  ى الم  شاركة الن  شطة والفاعل  ة ف  ي بن  اء مجتمع  ھ لی  ضعنا التعری  ف أم  ام حقیق  ة أن البع  د   
الوطني والبعد العالمي لیسا جیدین على المناھج الدراسیة؛ األم ر ال ذي یتطل ب المراجع ة فیم ا إذا ك ان م ن                

نتاج طبیعي للتطور ال شامل والت راكم الھائ ل    )) الجدیدة(( ویرى البعض ان العولمة   . ظل العولمة تغییر في   
لالنجازات البشریة والذي بلغ حدًا انھارت فیھ الح واجز المكانی ة والزمانی ة واختزل ت الم سافات الجغرافی ة           

لرأي فإن العولم ة الجدی دة   وسقطت العوائق االقتصادیة وتداعت الحدود التقافیة والحضاریة وبموجب ھذا ا        
وعل ى ص عید أخ ر ف إن العولم ة الثقافی ة التمث ل ثقاف ة         . لیست مجرد ظاھرة بل حركة تتسم بالنمو والدینامیة   

وھ ي ت  سعى  ,وأنم  ا ھ ي مجم وع ثقاف  ات ذات مالم ح مت  شابھةتتجھ نحورؤی ة موح دة للك  ون     ,إن سانیة جدی دة   
الفرح  ان . (  ت  دعم وج  ود م  سار ب  شري واح  د للت  اریخ إللغ  اء الف  وارق وإع  الء الت  شابھات والتم  اثالت الت  ي 

:2001(  
وی  رى ال  بعض االخ  ر ان العولم  ة اح  د نتاج  ات الرأس  مالیة المتط  ورة الت  ي اقترب  ت م  ن االنف  راد بال  ساحة       
االیدیولوجی  ة م  ن ناحی  ة عملی  ة فبات  ت ت  سعى جاھ  دة لترس  یخ ھ  ذه الج  ذور االیدیولوجی  ة  واالنط  الق ف  ي        

  )2001ھیرست،.(  بتفوقھا االقتصادي و العسكري والسیاسي والتقني فروعھا الحیاتیة  مدعومة
كما یمكن تعریفھا بأنھا الحركة التي یتم بموجبھا انت شار مب ادئ واس س ونظ م وھیاك ل متقارب ة او مت شابھة            

م في المجتمعات العالمیة وقد یتم ھذا االنتشار باالقتباس والتوطین الھادف والواعي او الالواعي  كما ق د ی ت     
بالسیطرة والتسلط المباشر او الغیر مباشر ویمكن تعریف العولمة ك ذلك بأنھ ا العملی ة الت ي ی تم م ن خاللھ ا           
انتقال االفراد و االفكار والمعارف وراس المال والسلع التجاریة والخدمات عبر الحدود القطریة مما یؤدي     

. ن واحي  الحی اة وبخاص ة االقت صادیة منھ ا      الى تنامي التكامل واالعتماد المتب ادل واالن دماج ف ي كثی ر م ن         
  )2004المصري،(
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تنبع النظرة التقلیدیة للمنھج من أنھ ُأحادي المنھاج والكتاب المدرسي ، بمعنى تطبیق منھ اج موح د وكت اب            
في ح ین ت رى النظ رة الحدیث ة الم ستقبلیة ان محوری ة المنھ اج وتعددی ة الكت اب           , موحد في جمیع المدارس     

عنى وجود عدد من الكتب التي تحقق أھداف منھاج موحد ، وتختار المدرس ة م ن بینھ ا كتاب ًا       المدرسي ، بم  
  . للتدریس 

وتجدر اإلشارة إلى أن اإلشكالیة المطروحة لدى المربین حول العولمة وتربیة المواطنة، تتلخص في كی ف   
لق د كان ت   . ي المن اھج المدرس یة  یمكننا التعامل مع تأثیر العولمة على المواطنة، وكیف یمكننا إدم اج ذل ك ف         

وما آمنت یوما ب االنغالق أو التوق ع أو الع صبیة    , حضارة عالمیة   , ومازالت  , حضارتنا العربیة اإلسالمیة    
 .كما  مثلت في ظروفھا الماضیة محضنا للحریة والدیمقراطیة, ضد األمم األخرى

  )2001الفرحان( 
ة شئ اما تفسیر نمو ھ ذا المفھ وم وتقبل ھ عل ى نط اق واس ع       ان االرتیاب في شتى استخدامات مفھوم العولم   

الن مفھ وم  )) االی دیولوجیا ((منذ السبییعینیات فأن ھ ش ئ اخ ر تمام ًا، ول یس م ن المفی د ھن ا ان نح رك مفھ وم           
فھ و یغط ي   . العولمة یبلغ من االنتشار مبلغًا یجعلھ یغطي اشد انواع النظریات والمصالح االجتماعی ة تباین اً        

 االقت صاد،االجتماع الدراس ة الثقافی ة    -سیاسي من الیم ین ال ى الی سار وھ و مقب ول ف ي ش تى العل وم           الطیف ال 
  )2001ھیرست،.(والسیاسات الدولیة 

ویشار إلى أن العولمة تمثل أحد أھم المظ اھر الت ي تنت شر ب صمت ف ي ھ ذه األلفی ة، م ن حی ث تع دد  أنم اط              
 الثقافی ة، وعولم ة التعل یم، وم ن ھن ا كی ف یمك ن للتربی ة أن         العولمة لتشمل التكنولوجیا ال سیاسیة، والعولم ة      

تتجاوب مع مثل ھذه التحدیات، ف ي الوق ت ال ذي أص بحت فی ھ تمث ل ض غوطًا عل ى متخ ذي الق رارات  كم ا             
   .تواجھ التربیة على المستوى المحلي العدید من الضغوطات الفردیة والمجتمعیة، إلصالحھا

 ف ي المناف سة وكف اءة األداء    ة التعلیمی ة والمتمثل   ةر العولم ة عل ى األنظم    الت ي یظھ ر ت أثی     ومن االنعكاس ات 
وتعظیم العائد وتأكید الربحیة ، وتؤدي ھذه المعاییر الى تحج یم ال رؤى التربویةوتقلی صھا بم ا تت ضمنھ م ن          

ب ادر ال ى    انعكاس أخر یتمثل في تحول التعلیم الحكومي العام ال ذي الی كقیم إنسانیة وثقافیة واجتماعیة وھنا   
تطویر ھیاكلھ ومامینھ من می زة تناف سیة ووس یلة للنم و والتق دم والتنمی ة إل ى أداة لتك ریس التف اوت وتعمی ق            

  الفجوات بین عالمي الشمال والجنوب المتخلف المتحمل لضغوطھا 
 

   الوطني واالتجاه العالمي في المناھج الدراسیةاالتجاه
 اسیة، یشیر إلى كل ما یدور حول وطن الطالب الوطني في المناھج الدرالتجاهإذا كان ا

ف  ي الكت  ب الدارس  یة، م  ن الن  واحي االجتماعی  ة وال  سیاسیة واالقت  صادیة، والتاریخی  ة،   ) أو دولت  ھ (
والجغرافیة والبیئیة، والثقافیة، والدینیة، فإن البعد العالمي یشیر إلى كل ما ی دور ح ول دول الع الم األخ رى      

  . الدراسیة، من النواحي السابقة كافةفي الكتب) غیر وطن الطالب(
لیس من السھولة إیجاد عالقة بین مفھومي المواطن ة والعولم ة، إذ یوج د جانب ان ف ي العولم ة لھم ا             
تطبیقاتھما في المواطنة، أولھما حركة األفراد عبر الح دود للع یش أو العم ل یط رح ت ساؤالت ح ول الھوی ة           

ال سیاسیة والحق وق الت ي تن شأ نتیج ة لتل ك الع ضویة، أم ا العام ل           الوطنیة واالنتماء لألعضاء في المج االت       
الث اني فھ و ص فة العولم ة  ف  ي وج ود متخط ین للح دود القومی ة والمنظم  ات متع ددة القومی ة والت ي تتخط  ى            
السیادة، ومثل ھذین الجانبین یسیران بشكل مت واز، وی سھمان ف ي خل ق إش كالیة م نح الحق وق واالمتی ازات               

وتج در اإلش  ارة إل ى أن العولم ة لی  ست ظ اھرة جدی دة ف ي ت  اریخ ال دول، وإنم ا توض  حت         لمتخط ي الح دود   
  .الضغوط حالیًا أكثر على السیادة والمواطنة

الب د أن  ) الوطنی ة والعالمی ة  (وإذ یثیر ع صر العولم ة مجموع ة م ن االتناق ضات ح ول ھ ذه الثنائی ة          
ن  اھج الدارس  یة؛ وإذ تح  اول ھ  ذه الدارس  ة تع  صف تفكی  ر الق  ائمین عل  ى ال  سیاسات التربوی  ة، ومخطط  ي الم 

صوغ بعض من ھذه اإلش كالیات ومناق شتھا، كإس ھام متواض ع ف ي عملی ة ع صف منھج ي یمك ن أن توج ھ               
األنظار إلى بعض الشطط في تفسیر آثار العولم ة ومتطلباتھ ا، ومناق شة م سألة المواطن ة والعولم ة فیم ا إذا         

سلة م سألة العولم ة أو لعلن ا نج د ذل ك ف ي اإلجاب ة ع ن األس ئلة          كانت في حالة اختالف أم ان سجام؛ ولعلن ا م       
  :اآلتیة 
  ؟ یمكن أن تحدث على أسس بناء المناھجيما التغیرات الت - 1
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  الوطني في المناھج في عصر العولمة؟االتجاه العالمي على االتجاهھل یطغى  - 2
 اھج الدارسیة؟الوطني في المناالتجاھ العالمي والتجاهھل تتفق الدول في الموازنة بین ا - 3
 ھل من تھدید للمواطنة في عصر العولمة ؟ - 4

 تبحث فیما إذا تغیرت أسس المناھج الدراسیة في عصر العولمة؟: المحور األول 
قادنا إلى ھذا التساؤل الجدل القائم في العدید من الدول النامیة لتغیی ر المن اھج تماش یًا م ع متطلب ات           

م ل إل ى الح د ال ذي یح ذف جوان ب أساس یة ھام ة م ن أس س بن اء            العولمة التي حملت أكث ر مم ا تطل ب وتحت         
المناھج االجتماعیة والثقافیة والقیمیة التي یتمی ز بھ ا مجتم ع ع ن آخ ر، وت شكل عناص ر أساس یة ف ي تربی ة            

 إل  ى مراجع  ة األس  س النظری  ة لمن  اھج الق  رن الح  ادي   الت  ساؤالتالمواطن  ة وت  شكیل الھوی  ة؛ ودفعتن  ا ھ  ذه ا 
المقوم ات أو الرك ائز الت ي ینبغ ي مراعاتھ ا عن د ال شروع ف ي عملی ة تخط یط المن اھج            والع شرین الت ي ھ ي    

المدرس یة الجدی  دة أو القی  ام بعملی ة تق  ویم المن  اھج الحالی ة أو تع  دیلھا أو تطویرھ  ا، محاول ة للتحق  ق فیم  ا إذا      
ن ف ي أن ثم ة   كانت توجد مسوغات جدیة لمثل ھذا التفكیر لدى بعض الساسة؛ ولعل ما وج دناه ل دى الم ربی        

-139، ص2002مرعي والحیلة، (ثباتًا واتفاقًا بین المربین على ھذه األسس، وھي أربعة وفق ما لخصھا      
  :وفق اآلتي) 209

الذي یعني أن كل منھج یقوم على فلسفة تربویة، تنبثق من فل سفة المجتم ع، الت ي     : األساس الفلسفي    - 1
بالمبادئ واألھداف والمعتقدات، الت ي توج ھ ن شاط    یقصد بھا، ذلك الجانب من ثقافة المجتمع المتعلق       

مكت ب التربی ة العرب ي ل دول     (كل فرد، وتمده بالقیم التي ینبغي أن یتخ ذھا مرش دًا ل سلوكھ ف ي الحی اة        
  ).1992الخلیج، 

وتعن ي أن المن  اھج یج ب أن تعك  س الت راث الثق  افي للمجتم ع، والق  یم     : األس اس االجتم اعي والثق  افي   - 2
ده، واالحتیاجات والمشكالت التي یھدف إل ى حلھ ا واألھ داف الت ي یح رص عل ى       والمبادئ التي تسو 

 .تحقیقھا
ویعني أن كل منھج یجب أن یراع ي المب ادئ النف سیة الت ي توص لت إلیھ ا دراس ات         : األساس النفسي  - 3

علم ال نفس وبحوث ھ حل و طبیع ة الم تعلم وخ صائص نم وه واحتیاجات ھ ومیول ھ وقدرات ھ واس تعداداتھ،              
 .عة عملیة التعلموحول طبی

ویعن ي المب ادئ والمع اییر الت ي عل ى أساس ھا تعط ى المعلوم ات الكافی ة             : األساس المعرفي والقیمي   - 4
للمن  اھج أو تخت  ار المحتوی  ات المعرفی  ة للمن  اھج أو ی  تم تف  ضیل المن  اھج عل  ى بع  ضھا ح  سب القیم  ة    

  .لمناھجالمستفادة منھا، أو تقوم مدى الدقة في المعلومات التي تحتوي علیھا ا
وإذا ما عقدنا مقارنة لھذه األسس مع مجاالت التربی ة المواطنی ة لھ ذه األس س م ع مج االت التربی ة          

لوجدنا أن ھذه األسس ال تتع ارض م ع    ) 103-95، ص 2006فریحة،  (المواطنیة وعناصرھا التي أوردھا     
 إذا اعتم دت منھجی ة س لیمة    البعد العالمي، ویمكن أن توفر للمناھج الدراسیة مضامین تربیة مواطنیة سلیمة 

في تخطیط المناھج، وبذلك تحافظ عل ى البع د ال وطني ف ي المن اھج دون الم ساس بالبع د الع المي، وھ ذا م ا                 
شكل نھجًا لسلطنة ُعمان وترجم واقع ًا ف ي دس تور ال سلطنة، وسیاس اتھا التربوی ة ومناھجھ ا الدراس یة الت ي               

  . والقومیة والعالمیةحافظت مضامینھا على األبعاد الثالثة الوطنیة
  الوطني في المناھج في عصر العولمة؟االتجاه  العالمي على یسیطر االتجاه ھل :المحورالثاني 

لعل استعراض مضامین البعد الع المي والبع د ال وطني ف ي المن اھج الدراس یة لع دد م ن دول الع الم                  
 العولمة في البلدان التي ترفع ل واء  المتقدم في عصر العولمة نستضيء بھ أثر العولمة، وحقیقة واقع مناھج        

العولم  ة، ونحك  م بموجبھ  ا عل  ى من  اھج بل  داننا النامی  ة، وص  وابیة أو ع  دم ص  وابیة ال  سیاسات التربوی  ة ف  ي    
  .بعض البلدان التي تسعى إلى تقویض الخصوصیة الوطنیة في مناھجھا

ة الوطنی ة لل صف األول   فعلى سبیل المقارنة بین المناھج؛ إن أبرز ما جاء في أھ داف مق رر التربی        
الث  انوي ف  ي س  لطنة ُعم  ان، ھ  و إع  داد الم  واطن ال  صالح الق  ادر عل  ى االنخ  راط بفاعلی  ة ف  ي ش  ؤون الحی  اة    
العام  ة، والتواص  ل م  ع اآلخ  رین، الم  واطن ال  واعي بإمكانات  ھ وحقوق  ھ وواجبات  ھ الق  ادر عل  ى االن  دماج ف  ي  

كز على النق اط الت ي ت سھم ف ي تربی ة المواطن ة       بوتقة مجتمع وطني وعالمي فیما بعد وترجم إلى محتوى یر 
وأدخل ت  . المواطنة، والمشروع الوطني، واألمة، والھویة، والعائلة، ، والمواطن المستھلك      : والمتمثلة في   

ول م یطغ ى الُبع د    ) 2004ب ادي،  (بنود اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان إلیضاح حق وق الم واطن وواجبات ھ      
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ني، بل لعل مضمون أھداف ھذا المقرر ت ذكرنا بأھ داف الدراس ات االجتماعی ة ف ي       العالمي على الُبعد الوط   
الربع األول من القرن الماضي من خ الل تأكی دھا عل ى تربی ة مواطنی ھ تؤھ ل لالن دماج ف ي مجتم ع وطن ي                   

  .أوًال، وعالمي ثانیًا
 ال  وطني ف  ي المن  اھج   االتج  اه الع  المي واالتج  اه ال  دول ف  ي الموازن  ة ب  ین   درج  ة تواف  ق  :المح  ور الثال  ث  

  الدراسیة 
اإلجاب  ة تكم  ن ف  ي أس  س بن  اء المن  اھج وعل  ى األخ  ص األس  س االجتماعی  ة والفل  سفیة، فلم  ا كان  ت     
ثقافات ھذه الدول لیست واحدة، ومشكالت مجتمعاتھا لیست واحدة، وسیاساتھا لی ست واح دة فم ن الطبیع ي           

 أن تك ون ال دول المتع ددة اإلثنی ات واألدی ان      أن ال تتساوى ن سب تن اول البع د ال وطني إذ ل یس م ن المعق ول           
والمشكالت متساویة في الحجم المخصص لمعالجة ھذا التعقید مع دولة لیس فیھا مثل ھذه المشكالت األمر   

  )2004:بادي.(الذي یجعلنا في تفاوت طبیعي بین الدول في نسب تناول البعد الوطني والبعد العالمي
   من تھدید للمواطنة في عصر العولمة؟ تبحث فیما إذا:االمحور الرابع 

تتطل  ب اإلجاب  ة ع  ن ھ  ذا الت  ساؤل معرف  ة م  اذا یط  رح م  ن قب  ل الم  ربین ف  ي ع  صر العولم  ة م  ن        
موضوعات عالمیة، إذ تضمنت أدلة المناھج التي اقترحوھا موضوعات عالمی ة ف ي الدراس ات االجتماعی ة      

  :نجملھا باآلتي  ) 2000بادي، (
األنظم  ة الثقافی  ة، واألنظم  ة البیئی  ة، واألنظم  ة  : ة العالمی  ة، وت  شملموض  وعات ترك  ز عل  ى األنظم    - 1

االقتصادیة، واألنظمة السیاسیة، واألنظم ة التكنولوجی ة، والمنظم ات العالمی ة والمنظم ات المتفرع ة            
  .عنھا والمنظمات اإلقلیمیة

 .موضوعات تركز على القیم اإلنسانیة المشتركة كالتسامح والتقبل والتعاون - 2
ت تركز على القضایا الملحة مث ل ال صراعات ال سیاسیة واالقت صادیة ب ین ال دول، وال سالم           موضوعا - 3

 .الخ... العالمي، والمجاعات، والالجئین، واالنفجار السكاني 
الحق    ب التاریخی    ة والح    ضارات القدیم    ة،     : موض    وعات ترك    ز عل    ى الت    اریخ الع    المي، مث    ل      - 4

 .الخ. ..واإلمبراطوریات، واألدیان والحروب في العالم 
 الع المي المطل وب ف ي ع صر العولم ة، فم ا ھ ي الم شكلة         االتج اه فإذا كانت ھذه الموض وعات ھ ي       

فیھ ا عل ى المواطن ة؟ إال إذا ج اءت عل  ى ح ساب البع د ال وطني ف  ي المن اھج الدراس یة؛ أي إذا ج اءت ب  دیًال           
ان أن ت  دخل ف  ي ثقاف  ة عنھ  ا أو س  ابقة لھ  ا؛ ب  ل أران  ي أش  عر أنھ  ا مكمل  ة للبع  د ال  وطني، وم  ن األھمی  ة بمك     

األجی  ال لكونھ  ا ت  سھم ف  ي تنمیتھ  ا وإغنائھ  ا، م  ن خ  الل االس  تفادة م  ن ح  ضارة اآلخ  رین، واإلس  ھام ف  ي           
الحضارة اإلنسانیة، ونسوق على سبیل المثال اإلسھام البیئي، والتقبیل، والتسامح، وفھ م م شاكل اآلخ رین،          

وفھ م ثقاف ة   . خرین من أجل أخذ الق رار ال صح ب شأنھم   واإلسھام البیئي، والتقبل، والتسامح، وفھم مشاكل اآل     
اآلخرین وأدیانھم من أجل تعرف كیفیة التعامل معھم؛ فھذا ال یتعارض مع الوطنی ة ب ل یح صنھا، ویجلعھ ا      
محل احترام من اآلخر، وھذا الذي سمیناه في البدایة تحمی ل العولم ة أكث ر مم ا تحتم ل ف ي ھ ذا الجان ب، إذ            

بیة المواطنیة بوجود البعد العالمي إلى جانب البعد الوطني، ولكن الخطر فیما یق ال  لیس من خطر على التر   
 عن حذف التربیة الدینیة الوطنیة لن ستبدلھا بتع رف أدی ان اآلخ رین ف ي الع الم، وتعل یم          –على سبیل المثال  –

یخن ا العرب ي   التسامح بین دول العالم وإغف ال الت سامح ال وطني، وتعظ یم ت اریخ اآلخ رین وطم س مع الم تار            
  .واإلسالمي
  

ان االم ل معق ود   . فیجب اال یسمح للتقلید  غیر ال واعي ب أن یعی ق تق دم بل دنا وی ؤثر س لبًا عل ى تراث ھ الخال د               
علیكم ان تم ش باب األم ةان تكون وا المث ال الح ي ال ذي یج سد التناس ق والتواف ق ب ین معطی ات الحاض ر وق یم                 

لجامع ة م ن اج ل التفاع ل م ع معطی ات العولم ة وتح صین         الماضي العریق ھذا الخطاب موجھ ال ى ش باب ا          
  . الھویة باسلوب حضاري

تجاھ  ل دور الثقاف  ة اإلس  المیة وت  أثیره ف  ي الموازن  ة ب  ین م  ضامین المن  اھج و اخ  تالل      : المح  ور الخ  امس 
  الموازنة لصالح البعد العالمي ؟

ھج الدراس یة وغلب ة ن سبة اح دھما     ان مؤشر النسب المئویة لكل من البع د ال وطني والبع د الع المي ف ي المن ا            
ال ى أن ھ  تب ین ل ھ وج ود تھم یش       ) 2004ب ادي ( وأش ار , على نسبة االخر لیس معیارًا كافیًا للموازن ة بینھم ا        
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وتجاھ ل للثقاف  ات االخرىف ي من  اھج دول عدی  دة ؛ اذ تجاھ ل الم  نھج دور الثقاف  ة االس المیة واظھ  ر الثقاف  ة      
 لجمیع الثقافات  االمر الذي ینشأ عن ھ ن وع م ن التع الي ل دى المتعلم ین       الغربیة على انھا ھي الثقافة المعیار     

وتتك ون ل دیھم اتجاھ  ات س لبیھ تج اه الثقاف  ات االخ رى كم ا توص  ل ال ى ان الم نھج الی  ذكر دور الع رب ف  ي          
الحضارة االنسانیة بل عند حدیثھ عن سیر تلك الحضارة ینتقل مباشرة من الحضارة االغریقیة الى الع صر     

  .ط االوروبي محاولة لتصویر الحضارة االنسانیة انھا  ارث غربي محض الوسی
وھ   و االم   ر نف   سھ ال   ذي ی   سوغ ت   ساؤل التربوی   ون ع   ن اث   ر المتغی   رات التربوی   ة والثقافی   ة واالعالمی   ة     

الخ المرافقة للعولمة في مصیر الھویة الوطنی ة الفردی ة والجامعی ة وان كان ت       ..واالقتصادیة والتكنولوجیة     
ت  ستطیع ) المؤس  ساتیة االخ  رى والمدنی  ة الوطنی  ة  ( وغی  ر النظامی  ة ) المدرس  یة(  التربی  ة النظامی  ة من  اھج

الت ي ت شكل الم نھج الخف ي     ) غی ر المن ضبطة وعل ى رأس ھا متغی رات العولم ة           ( مواجھة التربیة الالنظامیھ    
یل الھوی  ة الفردی  ة  ال  ذي ی  سھم ال  ى جان  ب المن  اھج  النظامی  ة وغی  ر النظامی  ة ف  ي تربی  ة االجی  ال  وت  شك          

  .والجماعیة
فاذا كنا بفعل المیالد في مجتمع عربي مسلم قد ورثنا الشكل الذي ھو السحنة واللغة واللباس ونحوذلك فھل     
ورثنا العروبة واالسالم والوطنیة التي تشكل جوھر الھویة ام اخترناھا بغعل التفاعل الالح ق لك ن خالص ة        

یجة استعراض التاریخ الطویل تغیرات جوھریة نتیجة متغی رات الزم ان   القول بالنسبة للعروبة فقد لوحظ نت   
جانب یتعلق بالعقی دة ھ و ثاب ت ب المطلق وجان ب یتعل ق بال شریعة        : و المكان اما بالنسبة لالسالم فلھ جانبان     

وعل  ى ھ  ذا االس  اس ) 203، 1999الحم  د ( والحی  اة فھ  و متغی  ر ومتح  ول تبع  اًُ لمتغی  رات الزم  ان والمك  ان  
ث ف  ي الھوی  ة المعاص  رة ع  ن انتم  اءات قطری  ة واقلیمی  ة عربی  ة وع  ن جماع  ات اس  المیة ول  یس ع  ن     نتح  د

  .جماعة اسالمیة واحدة
نخلص من ھذا العرض الى توجیھ االنظار ال ى االخط ار الت ي یمك ن ان تح صل عل ى الجان ب المتغی ر م ن           

ی  ر ف  ي الھوی  ة العربی  ة    الھوی  ة ف  ي ع  صر العولم  ة ال  ذي ال  ذي یق  رب المك  ان والزم  ان فی  سرع م  ن التغی         
واالس  المیة ف  ي الجان  ب الممك  ن التغیی  ر فی  ھ منھ  ا  ولك  ن االم  ل معق  ود عل  ى التربی  ة بمناھجھ  ا المختلف  ة          

 . لتحصین االجیال بالعلم والمعرفة
ومن المؤثرات االساسیة لمفھوم العولمة انھ ادى الى شل اس تراتیجیات االص الح الرادیك الي عل ى ال صعید           

ایاھا استراتجیات غیر قابلة للتنفیذ بمواجھة ماتنزل ھ بھ ا االس واق العالمی ة م ن حك م وعق اب        القومي معتبرًا  
  )2001ھیرست،.(

وفیھا یاتي عرض للتوجھات والتطورات العالمیة التي ساھمت قوى العولمة بتوسیع قاعدتھا وتعمیق اثرھ ا    
  :بشریةفیما یتعلق بالعوامل والعناصر التعلیمیة في نظم تنمیة الموارد ال

اتساع وتعددیة مصادر المعرفة واس الیب الح صول علیھ ا وتراج ع اھمی ة المكتب ات والمراج ع             - 1
  .والكتب بشكلھا الحالي  واستخداماتھا  الحالیة

 بروز مفھوم وممارسات المؤسسات التعلیمیة االفتراضیة  - 2
 تطور افاق التعلیم غیر النظامي وشمول خدماتھ فئات وشرائح مجتمعیة اكبر - 3
 استخدام الوسائل والتقنیات الحدیثة شیوع  - 4
تنمیة االتجاھات نح و ال تعلم ال ذاتي باس تخدام تقنی ات المعلوم ات واالت صاالت الحدیث ة وآلی ات                 - 5

  )2004المصري،(التعلیم المفتوح والتعلم عن بعد لالتصال بمصادر المعرفة  
م التقن  ي والمھن  ي والتوجھ  ات  ون  وجز فیھ  ا ی  أتي االس  س والمب  ادئ المعتم  دة الع  داد ب  رامج ومن  اھج التعل  ی   

العامة لتصمیم وتطویر ھذه البرامج والمن اھج ف ي ض وء التط ورات العالمی ة وت اثیرات حرك ة العولم ة م ع               
  : االخذ   باالعتبار المكونات والعناصر المشار الیھا  آنفا

 ومناھج  ھ عل  ى تتطل  ب الم  وًا ءم  ة م  ع ع  الم العم  ل واالس  تخدام ان تبن  ى ب  رامج التعل  یم التقن  ي والمھن  ي    -1
  .المتطلبات واالولویات التنمویة وحاجات سوق العمل 

   یستدعي عنصر المرونة ان تكون برامج التعلیم-2
    التقني والمھني قادرة على التجاوب مع الحاجات     

  المتغیرة لسوق العمل بسرعة تغیر ھذه الحاجات وتطورھا 
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مطلوب  ة للعم  ل ال  ذي سیمارس  ھ ال  دارس  عن  د التحاق  ھ   تبن  ى المن  اھج اس  تنادًاالى  الكفای  ات والمھ  ارات ال -3
بسوق العمل وھذا یعني ان یشكل البعد التطبیقي واالدائ ي الم رتبط بع الم العم ل المح ور الرئی سي والعم ود                

  .الفقري في المواد التعلیمیة التي تشكل  بمجموعھا البرنامج التعلیمي
  .ور بارز في التخطیط لنظم وبرامج التعلیم أن یكون للقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني د-4 
م  ن حی  ث ,   ت  صمم المن  اھج والب  رامج بحی  ث تحق  ق التكام  ل ب  ین مج  االت المعرف  ة والمھ  ارة الالزم  ة     -5

  )2004المصري ؛. ( ارتباط المھارات التطبیقیة األدائیة بالعلوم األساسیة 
ت ضمین المن اھج الجامعی ة المف اھیم     : ي ویمكن  أن ن ضیف جمل ة االنعكاس ات التالی ة ف ي مج ال الم نھج وھ           

إض افة إل  ى  , والتوس ع ف ي اس  تخدام المكتب ات اإللكتونی  ة ف ي التعل یم الج  امعي      ,الخاص ة بالمواطن ة العالمی  ة   
وأن تناس ب المن اھج الم ستجدات  ف ي     , تضمین المناھج المباحث المتعلق ة بالدراس ات الم ستقبلیة والتنب ؤات        

 )54:الخوالدة .( وبما یتناسب بین الواقع والمستقبل الساحتین العالمیة والمحلیة 
ویمك  ن الق  ول ان جانب  ًا كبی  رًا م  ن التخوف  ات المتعلق  ة  بخط  ر االمت  دادات واالخترق  ات الثقافی  ة والتربوی  ة       
للعولمة ناجم عن حالة الضعف التربوي  والتق صیر ف ي التجدی د والتط ویر الثق افي ف ي الع الم العرب ي وم ن               

 ان ھ عن دما كان ت الثقاف ة العربی ة واالس المیة ف ي اوج  ازدھارھ ا فق د كان ت منفتح ة عل ى             الدالئل عل ى ذل ك    
ثقاف  ات االخ  رى الغربی  ة وال  شرقیة وت  ستوعب الكثی  ر م  ن م  ضامینھا واب  داعاتھا ض  من المع  اییر واالط  ر       

  ) 2004المصري، . ( الثقافیة الخاصة
م  ن الم  دارس ُثنائی  ة اللغ  ة ف  ي وال  ذي یع  م العدی  د   )فوض  ى المن  اھج(إن م  ا  یمك  ن ت  سمیتھ ب

العدی  د م  ن  ال  دول العربی  ة ،  ل  یس س  وى ش  كل م  ن أش  كال العولم  ة ،الت  ي ت  رى ف  ي المن  اھج    
 نتاج نظرة تقلیدیة لصیغة قدیمة ،كونھا أحادیة المناھج والكتاب المدرس ي ،        ةبصورتھا الحالی 

ى النظرة الحدیثة بمعنى تطبیق مناھج موحدة وكتاب موحد، في جمیع المدارس،  في حین تر
المستقبلیة ،ان تعددیة المناھج وتعددی ھ الكت اب المدرس ي،ھي الطری ق نح و العالمی ة،  بمعن ى               

وجود عدد من الكتب، التي تحق ق أھ داف المنھ اج الموح د، وتخت ار المدرس ة م ن بینھ ا كتاب ًا                  
  .للتدریس  واحدًا

لمي ودع وة س امیة فأنھ ا تج د     وانطالقًا من أن الح ضارة العربی ة األس المیة ، ح ضارة فكرع ا        
 من  ذ ترجم  ات الم  أمون ،وأن  ، ری  اح التجدی  د والترجم  ة والفل  سفة والمنط  ق برحاب  ة   ف  يتقب  ل

األص  الة والمنط  ق، یف  رض علین  ا  القب  ول بم  ا یناس  بنا، ومای  سیر برك  ب فكرن  ا وح  ضارتنا         
  .  الحیاة،ورفض كل دعوة تغریبیة تنساق بأسم الحداثة لتعصف بفكرنا وعقلنا وكینونتنا  في

ویمكن القول ان جانبًا كبیرًا م ن المخ اوف المتعلق ة  بخط ر العولم ة الثقافی ة والتربوی ة  ن اجم             
 ان ك ذل  م ن ال دالئل عل ى   وعن عوامل داخلیة ،وأن التقصیر في التجدی د والتط ویر الثق افي ،             

 م  عاون تع  لمب دأ الت  شارك، وا ل ًا تعزی  ز، وان   یج ب أن ی  صبح أولوی ة  ف ي الع  الم  لتقب ل األخ  ر 
 .   سیفتح شكال أخر للتواصلاألخرین
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ال تزال المعرفة العلمية ألطفال الحلقة األولى من التعليم األساسـي تقـدم بـصورة                  

وقد ظهر تيار قديم حديث ينادي بـضرورة تقـديم           ، هامنفصلة عن واقع الحياة اليومية التي يعيشون      
واعتبر هـذا التوجـه   ،المعرفة للمتعلمين بصورة متكاملة ، كي يسهل تمثلها واالحتفاظ بها من قبلهم       

خطوة نحو إصالح التعليم الرسمي من خالل المناهج ،فعمد التربويون إلى تقديم التكامل بين حقـول                
هي إحدى اقنوات الثالث التي ة والتربية البدنية ، علما بأن الحركة        المعرفة األساسية بعيدا عن الحرك    

 لتحقيـق النمـو الـشامل       ،والجـسد وح،والرقناة العقل ،  : يجب أن نخاطب األطفال من خاللها وهي        
لذا بدأت النظم التربوية باعتماد منهج التربية الحركية في تعليم األطفال ، نظـرا لمـا                .والمتزن لهم   

حى من متعة في التعلم ، وقد جاءت هذه الدراسة بهدف استقصاء ما كتب فـي األدب                 يوفره هذا المن  
التربوي حول المنحى التكاملي في المنهج وتطبيقاته ، والوقوف على أنماط التكامل بين الموضوعات              
التي يتعلمها أطفال الحلقة األولى من التعليم األساسي ،ودور منهج التربية الحركيـة فـي تحقيـق                  

  .مل مع موضوعات المنهج األخرىالتكا
استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التفسيري لما جاء في النظريات والمؤلفات واإلبحاث والدراسات            

  .والنتائج التي توصل إليها الفالسفة والتربويين اللذين كتبوا لألطفال 
 التعلم ، نظرا لما     توصلت الدراسة إلى أن المنحى التكاملي في المنهج ربما يكون خطوة نحو إصالح            

كتبه المنظرون التربويون من مـآثر للمـنهج المتكامـل علـى اخـتالف مدارسـهم وتوجهـاتهم                  
وآيديولوجياتهم ،وما توصلت إليه نتائج األبحاث التربوية من تحسين إلنجاز األطفال إذا مـا تعلمـوا        

  .عن طريق المنهج المتكامل 
  .ة إجراء دراسات تجريبية في هذا المجال وقدمت الدراسة جملة من التوصيات تنادي بضرور

  منهج التربية الحركية ، التكامل ، المنهج التكاملي ، : الكلمات المفتاحية 
  

  جامعة السلطان قابوس- قسم المناهج-مدرس مساعد مناهج وطرق تدريس تربية حركية •

  لسلطان قابوس جامعة ا- قسم المناهج- مدرس مساعد مناهج وطرق تدريس التربية الرياضية**
  
  
  
  

   أهميتها– خلفيتها -المشكلة
 :مقدمة 
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لطلبـة المـدارس بـصورة     تقدم  في مراحل التعليم المختلفة ال زالت الموضوعات التعليمية
فهناك المعرفة اللغوية ، والرياضـية ، واالجتماعيـة ، والعلميـة ، والفنيـة ،              منفصلة عن بعضها،  

 زمنية محددة في اليوم الدراسي ، فتارة يقـوم بتدريـسها             من خالل فترات   الطالبوالحركية يتعلمها   
نى تنسيق  مجموعة من المعلمين دون أد     وتارة أخرى يقوم بتعليمها   معلم واحد تم إعداده لهذه الغاية،       

وفي خضم هذه األحداث التربوية ظهرت أصوات تطالب بضرورة تقديم المعرفة بصورة            .  فيما بينهم 
التكامل المعرفي ينطلق مـن بعـدين       الل المناهج التعليمية؛ نظرا ألن      متكاملة لطالب المدارس من خ    

  :هامين هما 
كرمه اهللا وخلقـه فـي أحـسن        النظرة الكلية للطالب على اعتبار أنه عقل ، وجسم ، وروح             -1

  .تقويم
معرفـة اللغويـة والمعـارف      النظرة الكلية للمعرفة اإلنسانية ، فالمعرفة االجتماعية تكمل ال         -2

 فالتكامل في المـنهج يقـود    .عرفة الرياضية والعلمية ، تكمل المعارف اإلنسانية      والماألخرى ، 
المواءمة والتنسيق بين حاجات الفرد والمجتمع ، وربطها معا لتحقيق عمليـة التـوازن            إلى  

بين الطرفين، من أجل أن تصبح المعرفة المجردة التي يتعلمها الطلبـة فـي المدرسـة ذات                 
حقيق حاجاتهم في تفسير ما      ، مما يزيد دافعيتهم للتعلم ، وي       يوميةأهمية وقيمة في حياتهم ال    

 .(Miles,C,1994) يجري من حولهم من ظواهر علمية واجتماعية 

 الواقع  أو العالم الحقيقي عن المدرسة ومناهجها  يقود طالب المدارس إلى مواجهـة                إن فصل 
،فال يـستطيع  ر المجتمع وحراكه االجتماعيع تطوالكثير من المشكالت اليومية المتنوعة والتي تتناغم م 

الطلبة حل مشكالتهم ، وال يقدرون على التكيف مع العالم من حولهم ، وما عليهم إال االستسالم لحفـظ            
 ويذكر أحد الفالسـفة . الموضوعات واالختبار فيها عندما يطلب منهم ذلك ،دون اإلحساس بمتعة التعلم    

ل في ربوع الطبيعة فإننا نشاهد الزهور، وربما نجلـس لنقطـف   عندما نسير ونحن نمرح ونتجو   : "قوال
 ال نـستطيع الجلـوس وال االسـتمتاع  بـالتعلم    ونستمتع بها ، لكننا في مدرسة اليوم زهرة، ونشمها 

(Jacob,2003)  
 عاماً من نهاية القـرن العـشرين        15لقد قام التربويون  بفحص وتقييم المناهج خالل           

 حيـث تنـاوال     1987 وبلوم   1987هيرش  : بل بعض منظري المناهج أمثال      وجرت انتقادات لها من ق    
معرفة ، وهدر لوقت التعلم ، وهما يعتقـدان         لظهر فيها تفتيت ل   موضوعات غير مترابطة مع بعضها ،       

  فـي الوقـت الحاضـر   أن هذا الواقع قد أفرز للمجتمعات التربوية مناهج  تعاني من عدم الوضـوح 

(Jacob,2003)  
بين أن ثمة مشكلة تربوية تعاني منها المناهج بصورة عامة ومناهج أطفال الحلقـة              مما سبق يت  

  .األولى من التعليم األساسي على وجه الخصوص 
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  :مشكلة الدراسة 

لقد أظهرت نتائج الدراسات والبحوث الخاصة بتطوير المنهج مع نهاية الثمانينات مـن القـرن             
ل المواد الدراسية وإدماجها دمجا تاما ، فظهرت فكـرة          العشرين إلى الوصول إلى حل وسط بين انفصا       

المنهج متعدد الموضوعات ، والمـنهج التطبيقـي        : المنهج المتكامل ، وأطلقت عليه عدة تسميات مثل         
الواقعي ،والمنهج المتداخل التخصصات ، وجميعها مترادفات للمنهج المتكامل ، الذي يهدف إلى إيجـاد    

ة التي يتعلمها الطالب في المدرسة من مختلف الموضـوعات الدراسـية ،             تكامل بين الخبرات التربوي   
وربطها ببرامج الحياة اليومية ، مما يفسح المجال أمام الطلبة الختيار مشكالت أو مشروعات مناسـبة                

  .لمستوياتهم يقومون بمعالجتها تحت إشراف المعلمين
  

تلك نتائج األبحاث والدراسات ، وبخاصة      تزايد عدد المطالبين بإصالح التعليم استنادا إلى        ولقد  
وربطها مع  التي تستند إلى نظريات استخدام البيانات ،       الدماغ   األبحاث التي أجريت على تطور وظائف     

 ويؤكـد   بعضها للحصول على معلومات جديدة تختلف في جوهرهـا عـن الموضـوع األسـاس ،                 
راسي تم تقسيمه على موضوعات مختلفـة       المصلحون التربويون أن تعليم الحقائق والمهارات في يوم د        

ولن يتحقق هـذا   ال تعمل على تهيئة الطالب وتعدهم إلى عالم متغير ،منفصلة تماما عن بعضها بعضا و
 بإصالح حال التعليم في الفنـون ، والرياضـيات          ونيطالب، كما   من خالل التعليم التكاملي     اإلعداد إال   

 & Shoemaker) تفكيـر والمهـارات االجتماعيـة   وفنون اللغة ، عالوة علـى تعلـيم مهـارات ال   
Jean,1998)  

تعمل على توثيق العالقة بين النواحي العمليـة  ،فالتكامل إذا هو تقانة في تصميم المنهج  وبنائه         
حيث يدرك التربويون أن بناء     .التطبيقية، والمجاالت النظرية البحته لخدمة التوجهات العامة في التعليم          

وضوعات المنهج لتلبية تلك    م م يتصمكما يجب    أن يراعي المتعلمين وحاجاتهم ،     المنهج وتصميمه يجب  
والسؤال المطروح ما العالقة التي تربط بين المـتعلم         . يمثل الحد األدنى من التكامل       االحتياجات، وهذا 

  وتصميم المنهج المتكامل ؟
  :إن هذه العالقة تتحدد في اآلتي 

  وتقديمه للمتعلمى تعليمي تخصصيالقيام بجمع محتوى تعليمي عام ومحتو •

القيم ، الثقافـة ، االكتـشاف ، العمليـات العقليـة ،             :  التأكيد على أن يكون التعليم نابعا من         •
 .وخبرات العمل 

 توفير اإلبداع في مجاالت التعلم ونقل المعرفة والتعلم لآلخرين  •

  حلول وضع المعرفة المعقدة في سياقات مختلفة على شكل مشكالت تحتاج إلى •
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إن جميع ما سبق يعمل على تعزيز المفاهيم والمهارات التعليمية  العامة والمهنية ، ويربطهـا                 
بمعلومات الحياة الحقيقية وهناك سؤال يطرحه التربويون الذين يقومـون بتـصميم المـنهج وفـق       

لى عملـه ؟  ماذا يحتاج الطالب أن يتعلموا ؟ وما الذي سيكونون قادرين ع      : المنحى التكاملي مفاده    
م طالبها المعلومات والمهارات وتمكنهم مـن       يتعل؟ التي تعمل على     المدرسة المتكاملة   ما شروط   و

   .نقل هذه المعلومات والمهارات إلى حياتهم العملية
المنهج المتكامل سيكون عالمة مـضيئة  أن " نح و م نھج متكام ل    " ویذكر فوجرتي  وستوھیرفي كتابھما      

  يبة لدور المنهج في إصالح التعليم على الرغم من وجود اختالفات كثيرة حولهفي المدرسة وسيعيد اله
(Fogarty and Stoehr, 1991)   

هل المنهج والتعليم التكاملي أفضل من المـنهج والتعلـيم          : ناء على ما تقدم يظهر سؤال مهم        ب
مدرسـة   )30( فـي    ريتالتقليدي ؟ ولإلجابة عن هذا السؤال يمكن النظر  إلى نتائج دراسة تتبعية أج             

سنوات على أطفال تعلموا وفق المنهج والطريقة التكاملية ، حيث أظهر هؤالء األطفـال         ) 8( مدى   على
  حبا لالستطالع ، وإنجازا أعلى في

لذين تعلمـوا بالطريقـة التقليديـة     الكليات ، وكونوا اتجاهات إيجابية نحو التعليم  أفضل من  أقرانهم ا     
)Kain,1993(  

 بأن النتائج التي توصل إليها تحتاج إلى المزيد من الدقة وضبط للمتغيـرات ،          )Kain (" كين  " لقد أكد   
  .ويطالب بقياس أثر التعليم التكاملي على المعلمين والمتعلمين .وربما كانت القيم متحيزة أحيانا 

  
يـق  طالب من الصف الثامن في عدد من المـدارس قامـت بتطب           ) 15000(وفي دراسة أجريت على     

المنهج المتكامل ، بالواليات المتحدة األمريكية، حيث حقق الطلبة إنجازا فـي التحـصيل أعلـى مـن                 
  ).Lawton ,Ed, 1994(نظرائهم في المدارس التي تعلمت الموضوعات بطريقة منفصلة  

    
بـدأ   و ،التعليم التكاملي في جميع الموضوعات الدراسـية      المطالبة بتطبيق    األصوات   لقد تعالت 

 فرق  قامتحيث   في عدد من دول العالم  ،         مدارس تطوعية أو   محددة ،    من مناطق في مدارس   به  تجري
، وأقر جميع المطبقين بأن التعليم التكاملي عمل علـى تحـسين أداء المعلمـين               من المعلمين بالتطبيق  

ـ    ،القدامى في التعليم     ا فـي  وأحب الجميع العمل وفق هذا المنحى ألنهم وطالبهم حققـوا نجاحـا وتفوق
عالوة على أن مديري المدارس يقدمون الدعم لهذه التجربة ألنهم لمسوا العمل التعاوني بـين               .اإلنجاز  

فرق المعلمين ، وهم يخططون ، وينفذون ، ويقدمون موضوعات تعليمية تخدم الطالب فـي حيـاتهم                 
 (Braunger, and Sylvia,1994)اليومية 

  الحركة  موضوع  بين موضوعات الدراسة بعيدا عن     التكامل في المنهج شعارا مرفوعا     لقد بقي 
:  كعنصر مهم في التكامل ، فظهر التكامل البسيط بين مادتين دراسيتين متقاربتين مثـل      والتربية البدنية 
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التكامل بين النبات ، والحيوان في علم البيولوجيا ، وتكامل الجبر والهندسة في علـم الرياضـيات ، أو          
: ا في العلوم االجتماعية ، وظهر التكامل بين موضوعات أكثر تباعـدا مثـل               تكامل التاريخ والجغرافي  

التكامل بين الفيزياء والكيمياء في منهج العلوم الطبيعية ، وتكامل االجتماع والتاريخ في مـنهج العلـوم    
تكامـل الفيزيـاء والكيميـاء ، والجيولوجيـا ،     : مثـل   االجتماعية ، كما ظهر تكامل المجال الواحـد  

بيولوجيا ، أو التكامل بين جميع المواد االجتماعية ، وجرت محاوالت للتكامل بين علـوم الطبيعـة                 وال
العلوم الطبيعية بفروعها والرياضيات بفروعها، ومؤخرا زادت رقعة التكامل         : النظرية والتطبيقية مثل    

ت االجتماعية واإلنسانية   اتساعا لتشمل التكامل بين العلوم الطبيعية وعلوم أخرى و التكامل بين الدراسا           
   .(Dietz &Aadland,1995)والعلوم الطبيعية والرياضيات 

 
التربية البدنية  (ولم يقدم سوى نفر قليل من علماء الحركة اإلنسانية نموذجا للتكامل بين الحركة              

ل  والتعام همتدريس أساليب   ، وموضوعات المنهج األخرى؛ نظرا للتطور الذي تشهده مناهج األطفال و          )
 إلى الفكر الفلسفي ، ونظريـات  ينمستند، ما قبل المدرسة ومرحلة المدرسة األولى    تي ، في مرحل   هممع

  فطـرتهم  كأسلوب لتعليم األطفال ، انطالقـا مـن        النشاط البدني   باستثمار نادتعلم النفس التربوي ، و    
 للمجاالت  نظم التعليمية ة في مختلف ال   األهداف التربوي عالوة على تبني    ،  ميلهم الطبيعي لهذا األسلوب   و

الـنفس حركـي ،    والعـاطفي ،    والمجال العقلي ،    : تتكامل حولها شخصية المتعلم ، وهي       الثالثة التي   
التي تقدم الخبرات    التعليم   موضوعاتفال ، من خالل      لتحقيق النمو الشامل المتزن لجميع األط      كمحاولة

لمعلمون بالسعي إليجاد التـرابط بـين هـذه    التربوية لألطفال بصورة مواد دراسية متنوعة ، وينصح ا  
وال يزال هذا المنحى حديثا في تطوير محتـوى المـنهج         المواد ،من خالل التنويع في أساليب التدريس      

  .( Tinning & Hunter, 2006 ) ومحاوالت إصالح التعليم 
 

الحركة  ىوال يخفى على المشتغلين بالتربية ،أن أطفال القرن الحادي والعشرين ، يقبلون عل            
بحماسة مرتفعة ، وعلينا توظيف هذا اإلقبال الشديد ، الذي تعكسه الميول السائدة             واألنشطة الحركية   

خبرة تدريس األلعاب هم الخبرات المعرفية من شتى المجاالت والموضوعات ؛ نظرا ألن          حاليا ، لتعليم  
يـذكر علمـاء االجتمـاع      ، كما   لألطفال من الخبرات الممتعة ، التي يجب أن يمتلكها معلمو األطفال            

اللعب ، فمنه يـتعلم  الحركة وواالنثربولوجيا ، إن اإلعداد الثقافي واالجتماعي لألطفال ، يتم من خالل  
. (  يصغر عالم األطفال إلى أجزاء يمكنهم السيطرة عليهـا           ألنهالطفل الكثير عن نفسه وعن العالم ،        

   )1995: الكندري 
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الل نظامها التربوي بإدخال المنحى التكاملي في صفوف الحلقـة  لقد بدأت سلطنة عمان من خ 
اللغة ، الرياضـيات ،  : التكامل بين موضوعات ال تزال حديثة العهد وراعت األولى  ، إال أن التجربة      

  .واالجتماعيات ، والعلوم ، ولم تدخل التربية الحركية كموضوع رئيس ضمن إطار هذه التجربة 
 نافذته على التعليم والـتعلم وتحقيـق        افي حياة الطفل ، باعتباره    همية  لما للحركة من أ   ونظرا  

 الدراسة لتلقي الضوء على دور التربيـة الحركيـة كمـنهج          التربية والشخصية المتوازنة ، جاءت هذا       
التـي يتعلمونهـا ضـمن     من الموضوعات المعرفية األخرى   تعليم المفاهيم    فيمحبب لتعليم األطفال ،     

  . ةمناهجهم المنفصل
  

  :هدف الدراسة 
تهدف هذه الدراسة إلى استقصاء ما كتب في األدب التربوي حول المنحـى التكـاملي فـي                 
المنهج وتطبيقاته ، والوقوف على أنماط التكامل بين الموضوعات التي يتعلمها أطفال الحلقة األولـى   

  .وضوعات األخرىمن التعليم األساسي ،ودور منهج التربية الحركية في تحقيق التكامل مع الم
  

  :أسئلة الدراسة 
 ما المقصود بالمنحى التكاملي للمنهج ؟ وما حاجة المدرسة العربية له ؟ -1

ما الخلفية التاريخية للمنهج التكاملي ؟،وما مواقف المنظرين والتربويين من هذا المنحـى ؟               -2
 وهل له تنظير في الفكر التربوي العالمي واإلسالمي؟ 

  أن نحقق التكامل فيها ألطفال الحلقة األولى من التعليم األساسي ؟ما الموضوعات التي يمكن -3

  وهل هناك نماذج عملية يمكن عرضها كتجارب ؟
 

  :مبررات الدراسة 
تزويد المعلمين والمشرفين التربويين بإطار نظري يفضي إلى تطبيق عملـي للتكامـل بـين                -1

 .الموضوعات باستخدام منهج التربية الحركية 

والتعليم لدى األطفال بعد أن ظهر العزوف عن معاودة الدرس لديهم من خـالل              تعزيز التعلم    -2
 .استخدام اللعب كأسلوب محبب في التعليم 

ربط المعارف والمعلومات النظرية التي يتعلمها األطفال مع واقع الحياة العملية مـن خـالل                -3
 .ب مسرحة اللغة ، والمفاهيم ،واألحداث، والظواهر التربوية من خالل اللع

 
  :مصطلحات الدراسة 

 Movement Education Curriculum:منهج التربية الحركية 
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نظام تربوي متكامل يربط بين التربية البدنية والتربية العامة ، بهدف تلبية الحاجـات األساسـية     
  بأفكار حديثة   عالوة على االستعانة    وإثارة دوافعه وتوجيه طاقاته نحو اإلبداع واإلبتكار،         للطفل ، 

و ) 1994الخولي ، ( كالتعلم اإلستكشافي والتعلم القائم على المعنى عند تدريس الحركات البدنية           
)Bucher(   

  Integration : التكامل 
 مترابطـة و  شـاملة   وخبـرات  ،بصورة مفاهيم ووضعها في سياق منظم     لمعرفة اإلنسانية   تقديم ا 

  م أو تجزئة للمعرفة،  تغطي موضوعات مختلفة ، دون أن يكون هناك تقسيومتوازنة،

  Integration Curriculum :المنهج التكاملي 

فـة دون   صورة مفاهيم مترابطة تغطي موضـوعات مختل      ب  يقدم المعرفة في نمط وظيفي و      نظام
  .تقسيم المعرفة أو تجزئتها ، مما يسهل فهمها وتطبيقها في الحياة اليومية 

ي يتألف من الصفوف األربعة األولى للتعلـيم        مستوى دراس : الحلقة األولى من التعليم األساسي      
  األساسي

خبرات تعليمية على شكل مقـررات دراسـية يتعلمهـا          : الموضوعات األخرى للمنهج التربوي     
  .األطفال نظريا ويطبقونها عمليا بهدف إعدادهم لمواجهة ظروف الحياة 

فـي النظريـات    استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التفـسيري لمـا جـاء           : منهجية الدراسة   
والمؤلفات واإلبحاث والدراسات والنتائج التي توصل إليها الفالسفة والتربـويين اللـذين كتبـوا       

  .لألطفال 
  

 :تحليل النتائج ومناقشتها 

ما المقصود بالمنحى التكاملي للمـنهج ؟ ومـا حاجـة      :نصلإلجابة ع ن ال سؤال األول ال ذي ی         
  له ؟المدرسة العربية 

عدة موضوعات ووضعها في سياق واحد يختلف من حيث مكوناته عن           لع  يمجالمنهج المتكامل ت  
تلك الموضوعات المتداخلة فيه ،وهو يقوم على التقاطع مع الموضوعات األساسية الرئيسة التي يتعلمها              

  :الطلبة مثل 

 ويـضيف   اللغة ، الرياضيات ، العلوم ، والدراسات االجتماعية ، والتربية البدنية ، والتربية الفنيـة                ( 
إليها سمات جديدة بحيث تجعل محتوى المنهج ذا معنى بالنسبة للمتعلمين ، ألن المتعلمين  خلـيط مـن      
األفكار والمشاعر واألحاسيس واإلبداع وهم يفضلون  المعرفة المتواصلة والمترابطة بدال من المعرفة             

  منفصلةال
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   )(Shoemaker 1989  
تكاملي يستند إلى  السمات والخصائص اإلنسانية التـي        أن التعليم  ال    Shoemakerويرى شوماخر   

خلقها اهللا فيه ، وما التقسيم االصطناعي للمعارف والموضوعات إال مضيعة للوقت ، فالتكامـل يعمـل             
على إثراء البيئة التعليمية التي تعكس تعقيدات الحياة اليومية فتضع التعليم بصورة شمولية تؤدي إلـى                

  .روابط بين أجزاء المعرفة ونعمل على حل المشكالت القائمة فهم أكبر وتذكر أعلى لل
 من التعلم والتعليم  المتداخل وهو عملية تربوية متكاملـة تـتم             اأن هناك نوع  "  كون وآخرون " ويذكر  

بالتنسيق بين موضوعين أو أكثر بهدف تحسين التعليم في كل موضوع ، من خالل إيجاد اإلثـارة فـي     
اف طرق جديدة في تطبيق المنهج ، مع احترام وحدة الموضـوع مـن خـالل                تعليم الخبرات ، واكتش   

  .العالقات القائمة بين الموضوعات 
(Cone et al. 1998)  

بأنه المنهج الذي يقـدم المعرفـة        "  للمنهج المتكامل    Bean" بين  "بناء على ما سبق يمكن تبني تعريف        
ي موضوعات مختلفة بعد إزالة الحواجز فيمـا    في سياق مترابط منظم سيكولوجيا ومنطقيا ، بحيث تغط        

بينها ، مما يساعد المتعلم على اكتساب المعرفة وتبادلها مع اآلخرين وتوظيفها فـي مجـاالت الحيـاة                  
  (Bean,1997)اليومية 

 
بحاجة ماسة لتطـوير  بصورة خاصة   العربية  بصورة عامة والمدرسة    ال أحد ينكر أن المدرسة      

 للمبـررات   نظـرا ظهر مؤخرا تدن لمستوى التحصيل عنـد الطلبـة ؛ و          ، وبخاصة بعد أن     مناهجها  
  :واالعتبارات التربوية التالية 

 المعرفة اإلنسانية  قد تضاعفت عدة مرات في مختلف الموضوعات ،األمر الذي حقق نموا               إن -1
لكل جزء وموضوع  في المنهج التربوي ، وعلى مخططي المنهج  أن يبذلوا جهدا كبيرا  ليس                  

ما يجب تعليمه ؛ بل عليهم أن يؤكدوا عن أي معرفة سيتم التنازل أو االسـتغناء عنهـا                  فقط في 
  . ،كما يجب تحديد المعرفة التي تنقص طالبنا ووضعها في البؤرة التعليمية في مناهجهم

ظهور أمراض  : وهناك مشكالت طارئة تفرض نفسها على الخريطة المفاهيمية للعلم والمنهج فمثالً          
 في االنتشار األمر الذي يستدعي  توعية الطالب من هذه األمراض ، وهذا ما يـسمى                 مستعصية بدأت 

، وخالصة القول أن المجتمعات قد تطورت، وعلـى المـنهج أن يأخـذ         " الحسية التوعية"في المناهج     
دوره في تثقيفها ، فال يزال المنهج يرزح تحت وطأة الكثير من الروتين التربوي ممـا يجعـل الـنظم                    

  وية العربية بحاجة لمثل هذا التنظيم المنهجي الترب

 اليوم الدراسي المجزأ  -2

 يغـدو ثـم    والطالبكثير من المعلمين يشتكون من أن اليوم الدراسي موزع بين أنواع المعرفة 
يأتي وال يعرف ماذا تعلم ، وبعض المعلمين  يقولون إننا لم نرى أطفالنا منذ مدة طويلة، ويـضيف            
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"  دقيقـة  40" نخطط لدروسنا كي تتالءم والوقت المخصص للـدرس وهـو            آخرون يجب علينا أن   
هـي تفقـدهم    نطقية بالنسبة للكثير مـن الطـالب ف       ويقول فريق ثالث إن هذه التجزئة لليوم غير م        

 .الحماسة للدرس ومن السهل أن ينسى الطالب هذه المعرفة التي نقدمها له خالل الموقف التعليمي

 بأهمية المنهج في حياة الطال -3

كثير من الطالب يتسربون من المدارس سنويا ،  وقد عزت الدراسات األخيرة أسـباب هـذا                 
؛ إلى عدم وجود مـا يلبـي   % 25التسرب المتركز في المناطق الريفية والذي يصل إلى ما نسيته           

وهم يقولـون لمـاذا نـدرس       .إحتياجاتهم في المنهج، الذي يجب أن يزودهم بالتربية المتحضرة            
ت في القرية ؟ وما فائدتها لنا ؟ إننا لن نحتاجها في تعامالتنا المتواضعة عالوة عن أنهـا                   الرياضيا

 دقيقـة للعلـوم     45 دقيقة للغـة و    45 دقيقة للرياضيات و   35صعبة وتحتاج إلى وقت كبير ، لدينا        
وخارج المدرسة توجد مشكالت كثيرة نتعامل معها ، وهي تخيفنا ألننا ال نستطيع التكيـف معهـا،        

مـن هنـا    .ونحن ننهض في الصباح نواجه الحياة ، فلماذا ال يتضمن المنهج  ما تحمله لنا الحياة؟               
يجب تقديم المعرفة من خالل منهج متعمق  يقنع أولئك الطالب بأهمية المعرفة في حيـاتهم أينمـا               

  (Jacob,2003)و ) 2001أبو حرب ، (عاشوا 

 رد المجتمع على تجزئة المادة -4

ميع الناس على التخصصات الدقيقة وعلى الناس أن يتكيفوا مع األحـداث            ال يمكن تدريب ج   
ومع أعمالهم، وليس جميع أفراد األمة سيكونون فالسفة هنـاك مجـاالت مختلفـة يحتاجهـا                

 إن الطبيـب    ،عندما ندرب الطبيب ال ندربه على علم وظائف األعضاء وعلم األحياء          ف.المجتمع
.  أخالقية تواجه األطباء تتعلق بفاعلية معـالجتهم للمـرض         يعالج اإلنسان بالكامل وهناك أسئلة    

والمدارس التجارية يجب أن تعلم األخالق، ومدارس التربية تعلم إدارة األعمال ،لقد أصـبحنا              
عالماً متخصصاً، يحتاج إلى إنسان يحسن التكيف كي يصبح مثل بندول الساعة وعلينـا دعـم                

   المتداخل االتجاه المتجدد في المدارس وهو االتجاه

Inter Disciplinarily وهذا سيساعد الطالب في دراساتهم وانطالقهم نحو العالم األكبر. 

 النظرة الخاطئة للمنهج التكاملي -5

العديد من المصطلحات المستخدمة في مجال التكامل خاطئة التعبير والفهم ، فأحيانا يطلـق المعلمـون                
إن .دة المواضيع  مما يشوش دراسة هذه الوحـدات  مصطلح تكامل المعرفة على بعض الوحدات المتعد    

أبـو   ( جسم المعرفة قابل للتعلم  إذا استخدمت الخلفية التربوية من تدريب وإجراءات وطرق متنوعـة              
  (Biaget,1972)   و  ) 2001حرب ، 
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  :ويقترح جيكب مجموعة من الفرضيات تدفع باتجاه المنهج التكاملي وهي 

  .ت كثيرة عن المنهج ، وعليهم التعامل مع المواضيع بالكامليجب أن يعرف الطالب معلوما . 1

المعلمون يصممون المنهج وهم يقررون درجة التكامل التي يمكن أن تحدث وقرارات المعلمين              . 2
ستؤثر على الطالب،يجب تشجيع المعلمين على العمل ألن هذا هو تحرير المنهج مـن قيـود                

 .الماضي وهم يقودون هذا التحرير

وم على حل لمشكالت المجتمع عن طريق تكامل المعرفة وعدم تجزئتها حيث تنمـو              المنهج يق  . 3
 .المعرفة

 .المنهج ليس نشاطاً سرياً بل نشاطاً معلناً . 4

على الطالب أن يدرسوا قضايا معرفية ويجيبون عن أسئلة  ما المعرفة؟ ماذا تعـرف؟ كيـف                 . 5
 تقدم المعرفة في المدارس؟

  (Jacops,2003)خدمهم في العالم الكبير الطالب سيبنون وجهات نظر عميقة ت . 6

إن محاوالت وضع منهج متعدد المواضيع قد نجحت في معظم دول العالم ، وعلينـا اختيـار                 
ترابط نشط وفعال بين حقول المعرفة ، والترابط المعرفي أفضل من فرض العزلة علـى بعـض                 

  المعلومات
  

اريخية للمنهج التكاملي بين التربية الحركيـة  ما الخلفية الت :ولإلجابة عن ال سؤال الث اني ال ذي ی نص         
وبقية الموضوعات ؟،وما مواقف المنظرين والتربويين من ذلك ؟ وهل له تنظير في الفكر التربـوي                

  العالمي واإلسالمي؟ 
 

يشير األدب التربوي إلى أن التكامل بدأ بالتداخل بين التخصصات وتطور عبر الزمن حيث بدأ               
 تبناه عـدد مـن المنظـرين     الواليات المتحدة األمريكية ، عندما     في   1890ام  في ع بحماسة عالية جدا    

مع البدايات األولى للقرن العشرين ، وبقي هذا المفهوم يراوح مكانه           ، و " جون ديوي   " التربويين أمثال   
ـ  " حتى الستينات من القرن العشرين  حيث عاد إلى الظهور بقوة نتيجة األبحاث التي قدمتها                 ا هيلدا تاب

في المناهج ، حيث شاع استخدام قاعات الـدروس المفتوحـة فـي              " 1966وعدد من التربويين سنة     
التربية األمريكية ، وبدأ التربويون بإعداد وحدات تعليمية في المـنهج بطريقـة تعاونيـة ، وظهـرت                  

تقـويم ،   أصوات تطالب بتغيير أساليب التقويم للطالب في المدارس بهدف إبعاد الذاتية مـن عمليـة ال               
أدى يد على مهارات التفكير العليـا و      وطالبوا بوضع معايير لتقويم الطالب ، وفي الثمانينات ظهر التأك         

 (Erickson,1998 ).ذلك إلى تبني المنهج التكاملي كرد على هذه المتغيرات 



                  2009 مارس 18-16 ندوة المناھج الدراسیة رؤى مستقبلیة                                                                                                                      

 426

ومع بداية الثمانينات من القرن العشرين واجه المنهج المتداخل صعوبات واعتراضـات مـن               
تربويين أحدهما مؤيد واآلخر معارض تبناه أصحاب االتجاه التقليدي منهم ، حيـث أشـاروا أن            قطبين  

المنحى التكاملي هو تهديد تربوي لمجاالت المنهج المتخصصة ، وهناك تخوف من تطبيقه في التربيـة               
 إلى الوراء   األمريكية ، ألنه يقضي على المناهج المنفصلة األمر الذي يعيد نظرية التربية مئات السنين             

ثم تالقت اآلراء وبدأ القبول التدريجي للمنهج التكاملي من حيث الربط بين الموضوعات ودمج بعـض      .
 Ackerman" أكرمـان و بركنـز   :" الموضوعات مع بعضها بعضا ، فنادى عدد من الباحثين أمثال 

and Perkins 1989  التفكيـر العليـا    وعملوا على توسيع اآلفاق التربوية وطالبوا بتعلـيم مهـارات 
باستخدام التكامل بين المعلومات ، وبدءوا  بتجريب بعض الموضوعات المتداخلة ، وأصـبحت هـذه                

 (Jacobs,H.H.1989)الجهود بمثابة اللبنة األولى للتعليم التداخل المتكامل 

ه ومع بدايات القرن الحادي والعشرين طالب التربويون بتطبيق المنهج المتكامل على اعتبار أن             
سيساعد الطالب األمريكيين على مواجهة تحديات القرن ، وهكذا أصبح المنهج المتداخل مقبوال لـدى               

  .المعلمين والطالب وبدأ العمل في تصميم وحدات تعليمية متكاملة تعالج مشكالت حياتية للطلبة 
ند التعامل  وأما بالنسبة للتكامل بين التربية الحركية والموضوعات الدراسية األخرى فهو مهم ع           

ـ وجود قدم الةقديمله ما يبرره في الفكر التربوي فحركة اإلنسان   مع األطفال، و   ، نـشأ معـه   ت ي ، وه
، حيث يلعب منذ أيامه األولـى ، بـصوته ، ويديـه             وحركاته األولى تتمثل باللعب في أعضاء جسمه        

  ) 1992:باقيعبد ال(.وقدميه ،  ويتعرف عن طريق اللعب بأجهزة جسمه على العالم الخارجي
  

ألطفال ، في إيجاد التـوازن بـين العقـل    ل حركةلقد أشار الطبيعيون في كتاباتهم ، إلى أهمية أل 
والجسد ، في العمليات التربوية ، ألن كالً منهما مهم في تطوير الشخصية الفردية المتزنة ، حيـث             

مـام األطفـال    لمناسبة أ أشاروا إلى ضرورة مشاركة الكبار لألطفال ألعابهم ، حيث تتهيأ الفرص ا           
  ،الكتساب قيم الكبار

  ) 1987 :  والحياريماسوزر (

ويرى الواقعيون ضرورة تشجيع العفوية ، والتلقائية الخالقة لدى األطفال عند تعلـيمهم ، وليـست             
 حركات صماء ، وإنما هي حركات تشتمل علـى خبـرات مربيـة ،         ها األطفال  التي يمارسو  الحركات

 & Daughtrey )  . وجدان ، والقيم والبدن ، وتكفل للطفل تربية متكاملة متزنـة  تجمع بين العقل وال
Lewis :1979)  

 أسلوبا لتعليم األطفال القـيم والمهـارات المطلوبـة ،ألنـه     حركةلقد رأى أفالطون ، أن في ال   
 طفـال مـا دام لعـب األ     " مدرسة الطفولة   " في كتابه   " كومينيوس  "أسلوب التعبير عن الذات ، ويقول       

 ، ألن هذا هو أسلوبهم فـي  ا ، بدال من أن ننهاهم عنه   اعهم عليه يشجت يجب  ؤذي الغير ،    ت ال   وحركتهم
  )1982: بلقيس ومرعي .  ( تعلم األشياء
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 علينا أن نتقبل األطفال كما هم ، وننتج لهم التعلم مـن خـالل نـشاطهم                  "جون لوك " ويقول  
  )1993: الناشف.(  ، أال وهو اللعب الطبيعي

بوجوب تنمية الطفل بجوانبه المختلفة ، مـن خـالل النـشاطات            " جان جاك رسو    " لقد نادى   
الحركية البدنية ، واأللعاب التي تنمي قدراته العقلية ، إضافة إلى تكيفه مع المجتمع ، وإكسابه قيمـه ،                   

             ( Gardener : 1955)  التفاعل الطبيعي مع ذلك المجتمعالتي تساعد على
فقد طالب أن يكون تعلم األطفال مسليا ، بحيث يقبلون عليـه بـسعادة ،               " روبرت اوين   " ما  وأ

م التي تهـتم بـالقيم عـن        وأن ال يكون مفروضا عليهم ، وضد رغباتهم ، وقدم نماذج من أنشطة التعل             
   )1999: الحما حمي. ( لصف وخارجه  ، داخل احركةطريق ال

مؤسس رياض األطفال ، فقد رأى أن التربية         ) 1852– 1783( وأما فريدرك فروبل األلماني     
الحقة  هي تفتح الطفل من خالل النشاط الذاتي التلقائي ، وركز على ألعاب األطفال ، كـشكل رئـيس                    
. للتعبير الذاتي ، فصمم األلعاب الفردية ، والجماعية ، التي تتناسب وقدرات األطفال البدنية والعقليـة                 

بأنه أنقى وأكثر األنـشطة اإلنـسانية روحانيـة بالنـسبة         " تعليم اإلنسان   " ه  كما وصف اللعب في كتاب    
  .)1995: قناوي . ( للصغار ، ويستحق من المربين االهتمام الجاد ، كأفضل الوسائل للتعليم والتعلم 

فهي ؤدي إلى النمو ،     ت ال   تي ال حركة إن ال  : "بين النشاط والخبرة وقال     " جون ديوي   " لقد ميز   
 ، واللعب فرصة جيدة لتعليم األطفال ، ألنه         والحركة التي تؤثر في نمو الطفل هي نافذته للتعلم          ، تسلية

  .)1993: الناشف. (  واهتماماتهم يتماشى وميولهم
أهمية بالغة للتطور الحركي ، باعتباره عنصرا مهما في نمـو          " ماريا منتسوري   "  أعطت   قدل

 يـتم مـن خـالل    Cognitive Developmentلمعرفي ، إدراك الطفل ، وأشارت إلى أن التطور ا
سلسلة منظمة من األنشطة الحركية واأللعاب ، التي تقوم على االستخدام المباشـر لقـدرات الطفـل             
الجسمية وحواسه الخمس ، وهذا ما يعرف في التربية المنتسورية ،بخبرات الحياة العملية وتمارينها               

1973)  (Montessori:                                            
 لدى األطفال   الحركة   ، و  تعلم تكفي لإلشارة أنه ي     وحركاته أن إيماءات الطفل  " بياجية   " ؤكدوي

 متطلبـات النمـو     ىأحدلذا أعتبرت الحركة    بغرض تحقيق السرور أو المتعة ،       وكون بدافع ذاتي ،     ت
أيضاً إلى عملية التفـاهم   " بياجيه  " ويشير  ألعابها الخاصة بها ،     حركاتها و للطفل ، ولكل مرحلة نمو      
  اللفظي التي تتم بين األطفال

أن الطفل يتكلم عما يفعله ، وغالباً ما يدور حوار و محادثة بين األطفال              " ويقول    )  سنوات   7 – 2( 
أو بعد االنتهاء منه ، وتعتبر هـذه        ،حول األعمال المشتركة  التي يؤدونها في أثناء  النشاط الحركي            

كمـا  . الحوارات التي قد تصل إلى حد المشاحنة خطوات مهمة للوصول بهم الى التفكيـر المجـرد                 
يشير إلى ضرورة بناء جسور بين المحسوس والمجرد في التعليم ،وما األمثلة المحـسوسة التـي                و

   ) . 1954: بياجيه (  يقدمها المعلمون إال أسلوب جيد لتوضيح وفهم المعنى من التعليم
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وأصحاب نظرية التحليل النفسي ، إن الحركات التي يقوم بها األطفـال فـي              "  جانيه   "ويذكر  
   أثناء اللعب ، يمكن ترجمتها إلى أفعال ، ألن األفعال ترتبط ارتباط وثيقا ، بحركات الطفل ولعبه

                             (Rally & lewis: 1983)   
في تؤكد دور النظم الخارجية في تطوير النظم الداخلية ،          نظرية في النمو المعر   " برونر"لقد قدم     

ومساعدتها على تخزين المعلومات ، حتى يتمكن الطفل من تمثيل العالم الواقعي ، وأشار إلـى ثـالث                  
مرحلة التمثيل الحركـي   :مراحل لعمليات التمثل ، يتطور من خاللها النمو المعرفي عند األطفال وهي       

(Enactive Representation  
 Stage)  مرحلة التمثيل الصوري و(Ikonic Representation Stage) مرحلة التمثيل الرمـزي     و

   
 ( Symbolic Representation Stage)  

 فـي تربيـة   التربية الحركية تغيرت النظرة  نحو دور   مدرسة الجيل الجديد ،   وضمن تطلعات   
اال في تعليم األطفال ، انطالقا مـن أن التعلـيم            أسلوبا فع  ا باعتباره يها ينظرون إل  فأصبحوااألطفال ،   

المتكامل ، هو التعليم الذي يخاطب األطفال ، عبر قنوات اتصال ، العقل ، الـروح ، الجـسد  حيـث             
يسمح لنا هذا األسلوب بتعليم متسارع،ذي مستوى عـال مـن قـوة الـذاكرة والتـذكر ، واهتمـام          

  (Clark, 1986)لشخصية بين المعلمين واألطفال بالمضمون،ومتعة في التعلم،وتحسين للعالقات ا
 في تدريس األطفال ،نظرا ألنه يبعد       تربية الحركية وينصح علماء النفس ، باستخدام أسلوب ال      

الخوف عن نفوسهم ، ويقلل من التوتر النفسي داخل غرفة الصف ، حيث يقود إلـى االسـترخاء ،                   
 مجدد ومنعش لألطفال ، بحيث يدفعهم إلى اإلقبـال  وإطالق القدرات الحدسية لدى األطفال ، ، كما أنه      

  .على معاودة الدرس ومتابعته 
  )1995: صادق و أبو حطب                                  ( 
 في النواحي العالجية اإلرشادية عند الكثير من األطفال         حركةوال يستطيع أحد أن ينكر فضل ال      

، داخل نطاق األسرة وخارجها ، مما يؤدي إلـى شـعور   ، وبالذات عندما يمرون بخبرات غير سارة       
الطفل بالتوتر ، واإلحباط والصراع ، فالطفل إذا بحاجة إلى التخفيف من هذه التوترات ، والمخـاوف             

اللعب عالجا لهذه التوترات حركات ستخدم  ت، التي توجدها الضغوط ، المفروضة عليه من بيئته ، لذا            
 فاللعب يساعد الطفل في التعبير عن انفعاالتـه ، كمـا   Therapy  play، ويسمى اللعب العالجي ،

  .يستخدم اللعب الخيالي ، كمخرج من القلق والتوتر
  (  Moustakas : 1997 )   و ) 1998: اللبابيدي والخاليلة ( 

حـب  وال يخفى على المشتغلين بالتربية ،أن أطفال القرن الحادي والعشرين ، يقبلون علـى               
 بحماسة مرتفعة ، وعلينا توظيف هذا اإلقبال الشديد ، الذي تعكسه الميـول الـسائدة             اللعبالحركة و 

 تعزيزها في نفوس الناشـئة ، وال        والقيم التربوية ،    الموضوعات الدراسية المختلفة و   حاليا ، لتعليم    
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علمو لألطفال من الخبرات الممتعة ، التي يجب أن يمتلكها م         التربية الحركية   شك في أن خبرة تدريس      
  .األطفال 

ويذكر علماء االجتماع واالنثربولوجيا ، إن اإلعداد الثقافي واالجتماعي لألطفال ، يـتم مـن               
 اللعب ، فمنه يتعلم الطفل الكثير عن نفسه وعن العالم ، واللعب يصغر عالم األطفال إلى              حركات خالل

  .)1995: الكندري . ( أجزاء يمكنهم السيطرة عليها 
دمه الفالسفة والتربويون من مختلف المذاهب والمدارس التربويـة، ولـم           لقد عرضنا لما ق   

التصور اإلسالمي من تفسير لحركة األطفال وأثرهـا فـي تـربيتهم ، فالحركـة       نتعرض لما جاء به     
 سمة إيجابية  من سـمات الطفولـة ،          ي منذ بدء الخلق والتكوين ، وه      امارسهي في اإلنسان    ةغريزي

   . 12:  يوسف ]أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وأنا له لحافظون [:  مصداقا لقوله تعالى 
 ، ومن أحاديثه    مااللعب ، وعدم ممانعة ممارسته    الحركة و كتب السنة بالحث على      كما زخرت 

  :عليه الصالة والسالم في الحث على اللعب بأنواعه المختلفة ما يلي 
جد حسين أمام القـوم يلعـب مـع         خرج رسول اهللا عليه الصالة والسالم وقد دعي إلى طعام فو           •

غلمان فأراد الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن يأخذه فطفق الصبي ها هنا مرة وها هنا مرة فجعل                  
الرسول صلى اهللا عليه وسلم يضاحكه حتى أخذه فوضع إحدى يديه تحت قفاه واألخـرى تحـت                 

 172 : 4ج: ت  .د  : ابن حنبل   (بله وقال حسين مني وأنا من حسين        ذقنه فوضع فاه على فيه فق     
 (  

  .   وفي هذا الحديث إشارة إلى أن اللعب يبعث على المتعة والسرور 
مر بي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان فاختبأت منـه     : عن ابن عباس قال      •

   )241 : 1ج: ت . د: ابن حنبل . ( خلف باب فدعاني فحطأني حطأة ثم بعث بي إلى معاوية 
  .ذا تأكيد على حرية اللعب لألطفال ألنه صفة من صفاتهم وفي ه

خرجت مع أبي بكر الصديق رضي اهللا عنه بعد صالة العصر بعد وفاة النبي صلى اهللا عليه وسلم                 •
بليال وعلي عليه السالم يمشي إلى جنبه فمر بحسن يلعب مع غلمان فاحتمله على رقبتـه وهـو      

   )8 : 1ج: ت . د : ابن حنبل .( بيها بعلي   وآيابي شبه النبي         ليس ش:يقول
وفي الحديث دليل على أن اللعب فطري في الطفولة ، وهو أساس للتعلم والتنـشئة   االجتماعيـة ،                    

  . حيث يكتشف الطفل من خالله العالم المحيط به 
يـه  كنت ألعب بالبنات فربما دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عل   : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت        •

   )238 : 4931: ت . د : أبي داود .( وسلم وعندي الجواري فإذا دخل خرجن وإذا خرج دخلن 
  .وفي هذا تأكيد على اللعب بالدمى ومحاكاة الدمى كما في مسرح العرائس 

واستنادا لما جاء في التنزيل واألثر فقد أسهم علماء المـسلمين بفكـرهم النيـر ووضـعوا                 
   :كامل بين حركة األطفال ولعبهم وما يتعلموه في حياتهم العامة حيث التمرتكزات تسهم في إيجاد 
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  ".اللعب منعش للحرارة ويذيب فضول األخالط وينشط البدن الحركة وأن " يذكر السيوطي -
أن اللعب يستخدم   " يذكر أبو الحسن علي بن أحمد البغدادي في كتاب المختارات في الطب               و -

  . كعالج 
  .ن اللعب ينظم طاقة الجسم يؤكد الشيخ محمد قطب أو -
    )1995 ،الخولي ( تدبير للحركة والسكون يذكر بن قيم الجوزية أن النشاط البدني و -
كتب إخوان الصفا فصال في رسائلهم أسموه السياسة الجسمانية ، أكـدوا فيـه أن اللعـب                 لقد   

للعـب ضـرب مـن      أن ا  ، كما ذكرو     )111 : 1980: رضا  .( والنشاط البدني يجنب اإلنسان السقم      
ذكر الشافعي أن اللعب يعلم الطفل عادات قوامية       ،  كما    المحاكاة واالختالط ، ويساعد على نقل األفكار      

   )128 : 1983: الغزالي ( صحيحة 
كما يؤكد على أهمية اللعـب      .ويذكر الغزالي ضرورة السماح للصبي باللعب دون تعب أو ألم           

تنميـة الجـسم   : ر أن للعب ثالث وظائف تربويـة وهـي   للصغير كوسيلة تساعده في التعلم ، ويشي 
 92 : 1985: األبراشي  ( وزيادة القوة ، الترويح من عناء الدرس ، وإدخال السرور إلى قلب الطفل              

(  
اللعب حيث يمكن أن نحكم على سلوك الطفل من خالله ،           الحركة و وينوه أبو الفرج إلى قيمة      

   )101 : 1985: العال عبد .( وأن نجنب األطفال رفقاء السوء 
 في المعرفـة  الن فاع ماعوامل نفسية وادراكية ، وه    حركة الطفل ولعبه فيهما     ويذكر ابن مسكويه أن     

   )104 : 1959: إبن مسكويه .(  ذاته ان شخصية الصبي ويحققان، وينمي
بنـه أن   في التربية ، حيث أوصى عبد الملك بن مروان مؤدب إ          لقد انطلق اإلسالم من نظرية تكاملية       

   )126 : 1954: شلبي . ( يربي عقله وقلبه وجسمه 
اللعب في حيـاة    الحركة و أدركوا أهمية   مما سبق يمكن القول بأن العلماء العرب والمسلمين         

األطفال منذ القدم ، وأدخلوها ضمن برامجهم التربوية ، علما بأن ألعاب األطفال لم تدخل في المناهج                 
الخـولي  " (  عاما 250" ولم تدخل إلى المناهج البريطانية إال منذ نحو          "  عاما 120"األمريكية إال منذ    

 :1995(    
هل يمكن للتربية الحركية أن تعمل على التكامل مع         : "لإلجابة عن السؤال الثالث الذي ينص       

  موضوعات المنهج األخرى ألطفال الحلقة األولى من التعليم األساسي  ؟ 
 هناك اتجاه معاصر في نماذج المناهج يـدعو  Brooker & Clennett" بروكر وكلنت " يقول 

إلى استخدام المنحى التكاملي في تعليم أطفال المدرسة االبتدائية حيث يمكن تعلـيم التربيـة البدنيـة ،                  
والرياضيات ، والعلوم ، وفنون اللغة ، والدراسات االجتماعية ضمن إطار مـنهج متكامـل ، يـصهر           

 ,Macdonald(ابقة وينظمها ، ويقدمـه بـصورة مقبولـة لألطفـال     جميع خبرات الموضوعات الس

2004.(  



                  2009 مارس 18-16 ندوة المناھج الدراسیة رؤى مستقبلیة                                                                                                                      

 431

 فمثال كيف يمكن أن تخدم التربية الحركية مناهج اللغة العربية ؟

إن فنون اللغة تكمل بعضها بعضا في الحلقة األولى من التعليم األساسي ، مما يمكن األطفـال                 
 والفهم ، والمشاركة بفاعلية في الحديث ، والكتابـة ،    من التفكير المنطقي ، واإلبداع ، وتوليد األفكار ،        

 لـذا فاللغـة برنـامج   . والتواصل الشفوي ، وصياغة األسئلة ، واإلجابة عن سؤال ، تطبيق التعليمات    
 القراءة ، والكتابة ، والتهجئة ، واالستماع ، والمتابعـة           متكامل من المهارات والمفاهيم من موضوعات     

المـنهج األخـرى كـالعلوم ،    موضـوعات   اهيم ضرورية للتواصل في كافـة       مف، وهذه المهارات وال   
  .والرياضيات ، والدراسات االجتماعية ، والتربية البدنية

محتوى منهج التربية الحركية لألطفال أن يتكامل مع  أن  .(Cone et al,1998)" كون وآخرون " يذكر 
  :مثل منهج اللغة  من خالل تطبيق نماذج من األنشطة البدنية 

 األلعاب الصغيرة ، األلعاب الرياضية المنظمة ، واألنشطة البدنية -1

 لعبة بطاقات الحروف ، لعبة رمي الكلمة، قراءة أخبار رياضية -

 رياضة الجمباز -2

 )القوافي( حركات اتجاه الكلمات ، الجمباز األبجدي ، الغناء والرقص، الكلمات المقفاة  -

س التربية البدنية المتكامل مع اللغة يجب عمل ما         كون وآخرون قبل اإلعداد لدر    " ويقترح  
 :يأتي 

 تجهيز األدوات الالزمة للدرس -1

 كتابة خالصة الدرس على لوحة -2

 كتابة  قائمة بالمفردات واألنشطة الالزمة لها  -3

 عرض كتابات األطفال -4

 إعداد أسئلة يتطلب اإلجابة عنها وشرحا -5

 كتابة بعض الكلمات الرياضية -6

 درانشجع الكتابة على الج -7

 شجع الطالب على ترديد القصائد والقصص -8

وهناك أمثلة كثيرة من الموضوعات الدراسية األخرى كالرياضيات والعلوم والدراسات االجتماعية           
  .والفنون 

ويجمع التربويون المتخصصون في التربية الحركية  بأن التربية البدنية تساهم في نقل خبـرات الـتعلم      
تعمل التربية البدنية على تزويد األطفال بالبيانـات        : فعلى سبيل المثال    للموضوعات الدراسية األخرى    

حول القياس ، والعد ، في الرياضيات ، والرقص فيه نوع من اإلبداع ، كما تـرتبط التربيـة البدنيـة                     
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وأنشطة المغامرة التي يمارسها األطفال فـي الهـواء الطلـق تـزودهم             .باللغة والموسيقى ، والفنون     
  .ن صحتهم من خالل الخبرات البدنية التي يكتسبونها بمعلومات ع

 وقاال " التعلم عبر الموضوعات" في مقالة لهما بعنوان " ريتشارد وهنتر " لقد كتب 

إن معظم المعلمين في المدرسة االبتدائية يلتزمون عند تدريسهم بحدود موضوعات تخصصهم ، وهناك              
ر المنهج التربـوي علـى اخـتالف موضـوعاته          محاوالت في المدارس تعلم موضوعات مختلفة عب      

ومواضيعه ، وبصورة أوضح يقدمون خبرات المنهج دون االلتزام بحدوده التقليدية ، ومن خالل هـذا                
السياق نرى أن الرياضة المدرسية تستطيع أن تقدم خدمة هامة حيث سيتم توضـيح كيفيـة اسـتخدام                  

  :الحديث علينا أن نتذكر مكونات المثل الصيني األنشطة البدنية في التكامل خالل المنهج ، وقبل 
 أنا أسمع فأنا أنسى -

 أنا أرى فأنا أتذكر -

 أنا أعمل فأنا أفهم -

الشلل : ( ستخدم التكامل في مختلف المدارس لمساعدة األطفال ذوي االحتياجات الخاصة مثل            لقد ا 
لـدروس العاديـة وهـذا    داخل قاعات ا) الدماغي ، أو العقلي ، أو االجتماعي، أو متالزمة داون         

 .المعنى الكبير للتكامل لن نخوض به في هذا السياق 

 ، وهنـاك  experiential ، وآخرون تجريبيـون visual learnersوهناك متعلمون بصريون 
، والبـرامج التعليميـة   kinaesthetic ، وهناك متعلمون معرفيـون   auralمتعلمون سمعيون   

المتعلم وتحريره من قيود التعلم ، وفي هذا السياق فـإن           الجيدة هي التي تأخذ بالحسبان إشغال       
مفهوم تكامل المنهج جاء من خالل ارتباطه بالتربية البدنية نظرا لالكتـشافات الحديثـة التـي                

  .حصلت في مجال التربية البدنية
 )Macdonald, 2004.(  

  :إلى المركب وهي لقد تم تجريب  وتطوير ثالثة مناحي من المنهج متداخل التخصصات من البسيط 
 Connected:  الربط -1

 Shared:  مساهمة -2

   Partnership:  مشاركة -3
يوضـح  ) 1( وهذه النماذج تستخدم للتداخل بين التخصصات في مجال واحد أو اثنين أو أكثر الـشكل               

 هذه النماذج
 
 
 
 

 نماذج من التعلیم المتداخل
 

مشاركة                                                    مساھمةمترابط           
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 مركب                                      بسيط                                                     

 
 
 
 
 
  
 

  
  

  )1(شكل 
  نماذج من التداخل في التربية البدنية

  
يستخدم للداللة عل النموذج البسيط في التداخل حيث يتم ربط محتوى مـن مجـال               : النموذج المترابط   

صات الشعبية فـي سـلطنة عمـان ،    الرق: محدد مع موضوع آخر من مجال آخر وعلى سبيل المثال          
حيث يوضح المعلم الدول التي ترقص مثل هذه الرقصات ، والدول التي تقع على خط واحد مع سلطنة                  
عمان على الخريطة، عالوة على التأكيد على عادات الشعوب ومأكلها وملبسها ، وهنا يتم التداخل بـين   

  .التربية البدنية والدراسات االجتماعية
خلـيط الفاكهـة ،     : ج أكثر تعقيدا في التداخل وهو التداخل بين التخصصات مثل           وهناك نموذ   

حيث يكون لكل فاكهة خصوصيتها وهويتها بصورة فردية في البداية ، وعندما تمـزج مـع الفواكـه                  
  :األخرى يصبح المزيج ال يمكن تمييزه وهنا تظهر مجموعة من األسئلة أنا أريد التكامل 

  مل معها ؟أي الموضوعات سأتكا* 
  سأعمل مع من كي أحقق التكامل ؟* 
  ما أفضل طريق لتجريب التكامل ؟* 
  ماذا سيتعلم الطالب في كل موضوع من موضوعات التكامل ؟* 
  كيف نقيم التعليم ؟* 
  ما مواصفات التكامل المطلوب ؟* 

 المختلفـة ،    عندما تكون مستعدا الختيار خبرات التعليم التي سنتداخل معها من مجاالت التعليم             
اختر المعلومات التي تريد تعليمها بدال من الوقوع في الفخ والقيام بالتداخل السطحي الذي ال يؤدي إلى                 
النتائج المطلوبة ، إبدأ بدرس واحد أو جزء من درس ، ركز على موضوع أو فكرة محـددة ، ضـع                     

 ماذا یفعل المعلمون ؟

 بیئة التعلم

الربط بین 
موضوعین 

من أیة 
 مجاالت

المفاھیم والمھارات 
المتشابھة من موضوعین 
مختلفین أو تعاون معلمین في 
 آن واحد

تمثیل متساوي 
لموضوعین من 
مجالین مختلفین 
 في المنھج

واحدمعلم   خالل التعلیم معلمین اثنین أو أكثر 
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 المحتوى والمـواد الالزمـة ،       أهداف معقولة للتطبيق ، وانتقل إلى الخطوة التالية بجمع معلومات عن          
حاول تطوير عالقة طبيعية بين موضوعات التعليم ، وتذكر عليك أن توفر المـرح للطـالب خـالل                  
التداخل ، وبهذا يصبح التعليم ذا مغزى بالنسبة للمتعلمين ، ربما يحتاج إلى تغيير جدولك مع الزمالء ،                  

رس التي سيتم استخدامها ، ثـم خطـط كيـف           وعليك تحديد األدوات واألجهزة الالزمة ، وقاعات الد       
 .سيعمل الطالب بصورة منفردة أو جماعية ، وكيف ستساعد الطالب الذين يحتاجون رعاية 

 عينات من التعليم وفق النماذج الثالثة

   Connected Modelالنموذج المترابط : أوال 
  )الترابط بين التربية البدنية والعلوم (

  الرمي بيد  من فوق الرأس لمسافة:  البدنية موضوع التدريس في التربية
  المستوى الثالث من الروافع: موضوع الدرس في العلوم 

  الثاني أو الثالث: الصف 
  :المعيار المطلوب 

  .يطور مهاراته الحركية من خالل تطبيق المفاهيم والمبادئ الحركية : تربية بدنية 
  :الوصف * 

بيـد واحـدة   أو الرمح  بتعليم الطالب كيف سيؤدون  رمي الكرة        خالل خبرات التعلم هذه سيقوم المعلم       
لمسافة ، وسيتم توضيح كيف سيستخدمون قانون الروافع الثالث في عملية الرمـي ، مبـادئ العلـوم                  
تتضمن تصور للميكانيكا الحيوية لعمل الذراع في أثناء الرمي ، وهنا يرى الطالـب تطبيقـا لمبـادئ                  

 والتطبيق العملي متاح لجميع الطالب لتجريب الرمي ، وعلى المعلم أن يؤكد             العلوم في الحياة العملية ،    
المشاركة في تحقيق الهدف ، خطوات القدم المعاكسة ، المرفـق          : على معايير األداء في التدريس مثل       

  .للخلف والخارج ، متابعة الرمي 
  :أدوات التقييم * 
ت عندما يؤدي الطالب الرمي لمـسافة ، وسيوضـح           يستخدم المعلم قوائم التدقيق لتسجيل اإلنجازا      -1

  .التقييم درجة إتقان الطالب للمهارة ، وكم سيحتاجون من التدريبات 
 لتقييم فهم الطالب من الربط بين الرمي بيد من فوق الرأس لمـسافة ، ومبـادئ القـانون الثالـث             -2

حائط  ويقرأ المعلـم مـا كتبـه    للروافع في العلوم يكتب كل طالب مقالة حول ذلك ويضعها في مجلة ال 
  .الطالب

  
   Shared Model  : نموذج المشاركة : ثانيا 

  )التربية البدنية والرياضيات( 
  معلمان يدرسان في آن واحد  متماثل وغير متماثل في الرياضيات : محتوى الدرس 
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  .تعليم مفاهيم األشكال المستخدمة في التوازن : موضوع الدرس في التربية البدنية 
تعليم درس في الهندسة يقوم على تقسم الفضاء إلى مثلثات ومربعات           : موضوع الدرس في الرياضيات     

  .ومستطيالت 
   السادس-الرابع: الصف 
  :المعيار 

يعرض كفايته وبراعته الحركية من خالل تقـديم أشـكال ونمـاذج مختلفـة مـن       : في التربية البدنية    
  الحركات 

  
 مجموعة من الطالب تبدع في الـروتين المـستخدم فـي درس             في صف التربية البدنية هناك      

الجمباز ،يستخدمون ثالثة أنواع من التوازنات الثابتة ، وتظهر هذه األشكال بأنهـا متماثلـة أو غيـر                  
متماثلة  ، وفي درس الرياضيات يقوم المعلم بتقسيم الفضاء الموجود إلى أشكال هندسية متماثلة وغيـر          

  .متماثلة 
  :يم أدوات التقي

في درس الجمباز يستخدم تقييم ثنائي ، طالب يالحظ والطالب الثاني يؤدي حركـات الجمبـاز وفـق                  
  :روتين محدد ، ويستند المالحظ إلى مجموعة من المعايير ، هي 

إذا قام الشركاء بعمل حركات مماثلة أو غير مماثلة لبعضهم في حركات التوازنـات الثالثـة                : ممتاز  
  . التوازن األول إلى الثاني ثم الثالث وانتقلوا بسالسة من

  .إذا قام الشركاء بعمل حركات مماثلة أو غير مماثلة لبعضهم في توازنين من التوازنات الثالثة : جيد 
إذا لم يتمكن الشركاء من أداء حركات مماثلة أو غير مماثلة سوى حركة توازن واحدة               : يحتاج متابعة   

.  
  : تقييم درس الهندسة 

سيقوم برسم ثالثة أشكال متماثلة وثالثة أشكال غير متماثلة ويكون توزيع الدرجات كما يلـي      كل طالب   
:  

   درجة18-16رسوم دقيقة ممتازة  -1
  درجة15-13رسوم دقيقة حيدة جدا  -2

  درجة12-10رسوم مقنعة جيدة  -3

  فما دون9رسوم قليلة الدقة  -4

  .هكذا يتم تقييم الطالب في مفهومي متماثل وغير متماثل 
   Partnership Model: نموذج المشاركة : ثا ثال
  )التربية البدنية وفنون اللغة والموسيقى( 
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يشترك به معلم التربية البدنية ، ومعلم الموسيقى ومعلم الصف يضعون خطة لتحقيق             : محتوى الدرس   
أهداف مرتبطة بتطوير مهارات التعاون تساهم في تكوين صداقات ناجحة ، ثالثة معلمـين يحـضرون     
النشاط ، وفي النهاية سيكتب الطالب شعرا حول موضوع التعاون والـصداقة، وبعـد ذلـك سـيغني                  
األطفال الشعر ويرقصون معا ، والتعاون هو بؤرة التركيز في النشاط ، وتنتهي الحصة بقراءة قصيدة                

  .مقررة 
   السادس–الرابع : الصف 

  :المعايير 
  :التربية البدنية 

  . سلوك اجتماعي طبيعي في جو اعتيادي تحمل المسئولية وممارسة  -1
 .النشاط البدني يوفر المتعة في الممارسة ويشبع الرغبة في التحدي والتفاعل مع الذات  -2

  :أدوات التقييم 
طور المعلمون عدة أدوات لتقييم فهم الطالب لمفهوم التعاون ، ويتضمن ذلك تقيـيم الطالـب نفـسه ،                   

  .قران وتقييم المعلم ، عالوة على تقييم األ
يقوم الطالب باإلجابة عن مجموعة أسئلة تتعلق بمفهومه حول مفهـوم التعـاون ،       : تقييم الطالب لنفسه    

وبعد االنتهاء يطلب منهم وصف التعاون من خالل أسئلة مماثلة ، ويراجع المعلمون الردود من خـالل            
  .لقاء عام للطالب 

وجودة عند كل طالب كل على حده ثـم يجمعـون           يالحظ المعلمون درجة التعاون الم    : تقييم المعلمين   
  مالحظاتهم 

  .يالحظ الطالب شريط فيديو ويرسمون بعض أوجه التعاون الذي حصل : تقييم األقران 
  

 وهناك نماذج أخرى لتطبيق التكامل مستخدمة في البيئات التربوية ، ويمكن للتربية الحركية المساهمة               
  :في أي نموذج من النماذج الخمسة وهي 

  
  ",single subject integration"واحد الموضوع الالتكامل في  -1

 بتطبيـق مهـارات   واقع الحياة ، وتجري مطالبة األطفال     حيث يقدم محتوى الموضوع كما هو قائم في         
نى لهم ومن واقع حياتهم اليومية ، مثل تقليد بعض الحركات لمظاهر الحياة اليومية في مـنهج                 ذات مع 

  ......)الح يحفر، العصفور يطير ، األرنب يقفز الف(التربية الحركية 
 ",coordinated model"النموذج المنسق  -2

 بتعلـيم موضـوع محـدد     بالتنسيق فيما بيـنهم  أو أكثرمن تخصصين مختلفين وفيه يقوم معلمان  
 والمحتـوى   والتأكد مـن أن المهـارات  طالب منفصلين عن بعضهم بعضا ، لكن بتعاون مشترك      ل
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تعليم مهارات حركية تقوم على تحريك أجزاء من جـسم اإلنـسان            : تعليمه ، مثال  المطلوب قد تم    
  .بالتنسيق مع معلم العلوم الذي سيعلم أجزاء جسم اإلنسان

  ",integrated core model "نموذج التكامل المحوري  -3

ثة كفـن مـن   قيام المعلم بتعليم المحاد: حيث يبقى معلم منفرد مع الطالب لفترتين أو ثالث فترات مثل     
فنون اللغة ، فيطلب من الطالب أن يلعبوا لعبة معينة ويتحدثوا عن األعمال التي قاموا بأدائهـا ، ثـم                    

، وهنا تكون اللغة هي     .......تعليم األطفال دراسات اجتماعية حيث يطلب منهم التحدث عن حالة الجو            
يتم تحديـد المحـور غالبـا حـسب     المحور والتربية الحركية والدراسات االجتماعية تخدم المحور ، و   

  .البرنامج اليومي للمدرسة ، حيث يحدد في كل يوم محور معين 
 ",integrated double core model "نموذج التكامل بمحورين  -4

: وفيه يقوم معلمان بتعليم نفس الطالب مع وجود محورين تتكامل حولهما المعلومات على سبيل المثال                
ت من خالل محتوى منهج العلوم ، بينما يقوم معلم آخر بتعليم فنون اللغة من               يقوم معلم بتعليم الرياضيا   

محتوى منهج الدراسات االجتماعية ، ويمكن أن تشكل التربية الحركية محورا مـن المحـورين               خالل  
  .السابقين 

 ",self-contained core model "النموذج المكتف ذاتيا  -5

 يبقى مع الطلبة طـوال اليـوم ، ويعلـم جميـع      معلم واحد يعلم عدة موضوعات مختلفة حيث      
 Braunger, and Sylvia,1991)محتويات المنهج ومهاراته 

  
  :االقتراحات والتوصيات 

إجراء دراسات تجريبية حول تكامل التربية الحركية مع بعض وحدات مـن المـنهج فـي           -1
 .الحلقة األولى من التعليم األساسي 

ق المنحى التكاملي األخذ بعين االعتبار دور التربية        الطلب من المؤسسات التي بدأت بتطبي      -2
 .الحركية في تحقيق هذا التكامل 

إعادة النظر في خطة إعداد معلم الرياضة المدرسية لصفوف الحلقة األولـى ، وتزويـدهم         -3
 .بالكفايات الالزمة للتخطيط للدرس المتكامل 

 .لتكامل عقد ندوات متخصصة حول التربية الحركية ودورها في تحقيق ا -4
 

  :المراجع 
عيـسى   مكتبة:  القاهرة   4ط ،"التربية اإلسالمية وفالسفتها    " ) 1985(األبراشي ، محمد عطية       

  .الحلبي
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دار : ، بيـروت     4ج + 3ج + 2ج + 1 ج ،"مسند اإلمام أحمـد     "،) ت  . د  ( ابن حنبل ، أحمد       
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  .دار الكتب.هرة،القا1ط."

والصحية  التربية النفس حركية والبدنية").1991(عبد الفتاح حسن:ترجمة . جوليانا ،برانتوني   
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                  2009 مارس 18-16 ندوة المناھج الدراسیة رؤى مستقبلیة                                                                                                                      

 439

  .مكتبة اإلنجلو المصرية : القاهرة        
بيت الخبرة :  ، القاهرة 2 ط."اللعب بين النظرية والتطبيق ").1992.(عبد الباقي ، سلوى   

  الوطني 
 مكتب التربية:،الرياض "فن التعليم عند بدر الدين بن جماعة").1985(عال،حسن إبراهيمعبد ال  

  .العربي 
  .اإلنجلو مكتبة: القاهرة،"الطفل وألعاب الروضة " ).1995(قناوي ، هدى محمد   
، 1ط ."الفلسفية التربية الرياضية وجذورها"  )1987(وزرماس ، ابراهيم و الحياري ، حسن  

  دار: اربد 
  . األمل        

 
  :المراجع االنجليزية 

Bean, James .A .(1997).Curriculum Integration : Designing the Core 
           Of Democratic Education . NY: Teacher College Press.  

  
Braunger, Jane and Sylvia Hart-Landsberg. "Crossing Boundaries: 
Explorations in 
            Integrative Curriculum." Portland, Oregon: Northwest Regional 
Educational 
            Laboratory, 1994. 58 pages. ED 370 239.   

  

Cone et al. (1998). Interdisciplinary Teaching Through Physical 
Education.  Champaign, IL: Human Kinetics.                                            
                        

  

Cone et al.  (1998).  Interdisciplinary Teaching Through Physical 
Education.  
           Champaign, IL: Human Kinetics.   

  

Daughtrey, G, & Lewis, C.(1979)."Effective Teaching Strategies In 
Cecondery 
          Physical Education “3edEdetion, Philadelphia: W. B. Sounders Co. 

  

Dean ,Walker.(1996). Integrative Education. ED390112.(Online): 
            htm.education/3-1996/org.ericdigests.www://http 

          {Accessed 1/2/2009}  
  

Dietz ,N . J .& Aadland ,H .(1995). North Dakota Wetlands   Discovery 
Guide. 
           Environmental Protection Agency . Washington : National Fish and 
          Wildlife Foundation      

  

Erickson,H.l,(1998).Concept-Based Curriculum and Instruction .Thousand 
Oaks, 
          California: Corwin Press.    

  

Fogarty, R., and Stoehr, J. (1991). Integrating Curricula with  Multiple 
          Intelligences: Teams, Themes, and Threads. IL: Skylight Publishing, 

  



                  2009 مارس 18-16 ندوة المناھج الدراسیة رؤى مستقبلیة                                                                                                                      

 440

Inc.       
Gardener, E. N.(1979)."Athletics Of Ancient World ". London: Kandall 
Hunt 
            Publishing 

  

Jacob,H.H.(2003).Interdisciplinary Curriculum Design and 
Implementation.   

) Online          (html.book89jacobs/books/readingroom/org.ascd.www://http 
         {Accessed 5/5/2004} 

  

Kain, Daniel L..(1993) "Cabbages--and Kings: Research Directions in 
          Integrated/Interdisciplinary Curriculum." "The Journal of Educational  
         Thought”27,3, EJ 476 405.   

  

Lawton, Ed. "Integrating Curriculum: A Slow but Positive Process." 
"Schools in  
        The Middle" 4, 2 (November 1994): 27-30. EJ 492 890.  

  

Miles,C.(1994).The Mindful Worker : Learning and Working in the 21st 
Century. 
           Clearwater ,FL:H&H Publishing Company 

  

Montessori, M.(1973) “ From child To Adolescence ". N. Y:   
Shoemaker, Betty Jean Eklund.(1998). "Integrative Education. A 
Curriculum for  
            the Twenty-First Century." "OSSC Bulletin" 33, 2(October 1989). 
Eugene,  
           Oregon: Oregon School Study Council. ED 311 602.   

  

Tinning, Richard & Hunter, Lisa(2006).Curriculum integration and 
movement: 
       Learning across subject boundaries.(Online): 
          http://espace.library.uq.edu.au/eserv/UQ:9757/Integrating_lear.pdf 
          {Accessed 31/1/2008}  

  

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

http://espace.library.uq.edu.au/eserv/UQ:9757/Integrating_lear.pdf

